
ی  هنما ی و تعمیر را تو نگهدار خدما

ت کامپیوتر   G7255 HPبوک نو



ت مورد در مهم اطالعیه  یتوسط شده تعمیر خود قطعا مشتر

III

ت شامل شما رایانه احتیاط:  ت و قطعا هنده ارائه یک توسط باید فقط که است  Repair Self-Customerقطعا ت د ی باشد. داشته دسترسی مجاز خدما ت برا  ،5فصل به جزئیا
ی  ها ش ت جایگزینی و حذف «رو ی قطعا ی» توسط تعمیر ت به دسترسی کنید. مراجعه مشتر ی  ،6فصل در شده داده توضیح قطعا ها ش ی جایگزینی و حذف «رو ت برا فقط قطعا
هنده  ت ارائهد کند.باطل را شما ضمانت یا برساند آسیب رایانه به میتواند مجاز»، خدما



ایمنیهشدار 
ی هشدار!  هش برا ی آسیب احتمال کا ی مستقیماً را دستگاه دستگاه، حد از بیش شدن گرم یا گرما از ناشی ها ی رو ها هید قرار خود پا دریچه یا ند

ی  ی ها ی فقط را دستگاه نکنید. مسدود را دستگاه هوا هید اجازه کنید. استفاده صاف و سخت سطح یک رو چاپگر مانند دیگر، سخت سطح یک ند
ی  ش بالش، مانند نرم، سطح یک یا مجاور، اختیار هید اجازه همچنین کند. مسدود را هوا جریان لباس، یا فر ب برق آداپتور ند با کار حین در متناو
ش یا بالش مانند نرم سطح یا پوست  ب برق آداپتور و دستگاه کند. پیدا تماس لباس یا فر ی با متناو ی محدودیتها کاربر دسترسی قابل سطح دما

ت ایمنی بینالمللی استاندارد توسط که دارند مطابقت  ی تجهیزا ت فناور است.شده تعیین  IEC) (1-60950اطالعا

v



1

ی  1-1جدول  ت و محصول اجزا آنهاتوضیحا

ت  1 محصولتوضیحا

ت یک  ی (پردازنده حافظه ماژول اسال  ،E2)A6، A9ها

نیت 220متر)؛ میلی  ƯDt 3.2)باریک  ،eDP، SVAنور، تابش ضد  ،WLEDاینچ)،  15.6)متر سانتی  39.6

ت کامپیوتر   G7255 HPبوک نو

(1.5 E2-9000e  ،هرتز هرتز)،  2.0تا توربو گیگا هرتز/ 1866گیگا ی، هسته دو 2L، نهان حافظه مگابایت  1مگا ت 6ا وا

(2.3 A4-9125  ،هرتز هرتز)،  2.6تا توربو گیگا هرتز/ 2133گیگا ی، هسته دو 2L، کش مگابایت  1مگا ت 15ا وا

(A6(پردازنده  R4 Radeon AMDگرافیک 

شرح

 x 4096 + 1 x(2مگابایت  8192)مگابایت  • 8192

استارتقاء غیرقابل دسترسی/غیرقابل حافظه 

ی هسته دو  AMDپردازنده  ی ا A6سر

داخلیگرافیک 

پانل

DDR4-1866کانال تک از پشتیبانی 

ی هسته دو  AMDپردازنده  ی ا A9سر

(2.5 3-2200U Ryzen  ،هرتز هرتز)،  3.4تا توربو گیگا هرتز،  3LDDR4-2400، نهان حافظه مگابایت  1گیگا ی، هسته دو مگا ت 15ا وا

 (FHD) 1920) ×(1080کامل کامل وضوح 

 (HD) 1366) ×(768باال وضوح 

پردازنده

 AcceleratedSeries R3-Core Dual-AMDپردازنده 

استارتقاء غیرقابل دسترسی/غیرقابل حافظه 

Graphics R2 Radeon AMD  پردازنده)E2)

محصولنام 

ی هسته چهار پردازنده  ی  AMDا E2سر

 x(1مگابایت  4096)مگابایت  • 4096

ت در سیستم رم گیگابایت  8حداکثر از پشتیبانی  زیرتنظیما

یدسته  بند

ی هسته دو  AMDپردازنده  ی ا A4سر

(A9(پردازنده  R5 Radeon AMDگرافیک 

Graphics Mobile 3 Vega Radeon™ AMD  3(پردازنده)Ryzen 

(2.6 A6-9225  ،هرتز هرتز)،  3.0تا توربو گیگا هرتز/ 2133گیگا ی، هسته دو 2L، نهان حافظه مگابایت  1مگا ت 15ا وا

DDR4-2400کانال دو از پشتیبانی 

حافظه

 ،HDMIDX12، HDرمزگشایی از پشتیبانی 

ت دو  حافظهماژول اسال

(3.1 A9-9425  ،هرتز هرتز)،  3.7تا توربو گیگا هرتز/ 2133گیگا ی، هسته دو 2L، کش مگابایت  1مگا ت 15ا وا

گرافیک



ی  1-1جدول  ت و محصول اجزا (ادامه)آنها توضیحا

ت  (2) چپ)(سمت  Gen 3.1 USB 1پور

ت  ی کار ت دستگاه خارجی رسانه ها HPفرمت چند دیجیتال رسانه خوان کار

اصلیذخیره منبع 

 x(1مگابایت  4096)مگابایت  • 4096

مترمیلی  9.0سینی بار 

ت  راست)(سمت  USB 2.0پور

ی خودکار تشخیص و داغ برق قطع دوشاخه/ ی به صحیح خروجی برا مانیتور و تعبیهشده پانل به پانل وضوح خودکار (تنظیم استاندارد مقابل در واید ویدیو
متصل)خارجی 

TLCگیگابایت،  256

دیجیتالتک میکروفون 

ت در سیستم رم گیگابایت  8حداکثر از پشتیبانی  زیرتنظیما

ی گزینه سیم بی شبکه  /PCIe):(M.2آنتن تک با یکپارچه سیم بی ها

دوتاییاسپیکر 

مترمیلی  7.0دقیقه، در دور  7200گیگابایت،  500

دیجیتالتک میکروفون 

ش  ت گستر کار
داخلی

فشارفشار-حذف درج/

مترمیلی  9.5دقیقه، در دور  5400ترابایت،  1

دوربین f2.0BSI، HDسنسور  ،USB2.0، LEDنشانگر  HD TrueVision HP -دوربین 

یدرایو  نور

ت  SATAدیسک هارد متر، میلی  9.5متر/میلی  7.2متر/میلی  7.0اینچی)،  2.5)متر سانتی  6.35تک، دیسک هارد تنظیما

RW DVD+/- رایتردوالیه

/SDXCSDHC/SDاز پشتیبانی 

 ControlAudio HPصوتی: پنل کنترل 

TLCگیگابایت،  128

 x(1مگابایت  8192)مگابایت  • 8192

Adapter Combo 4.2 Bluetooth® + WiFi 1 × 1 802.11ac RTL8821CE Realtek  از (پشتیبانیMIMO)MU-

هرتز 1920 × 1080 @ 60تا  :1.4نسخه  HDMIاز پشتیبانی 

ت   NIC10/100/1000یکپارچه اترن

SATA-3، M.2،  ی ها ت درایو جامدحال

یدسته  بند

ثانیهبر فریم  30در  640 × 480

ب   ،f2.42.0، USB LEDنشانگر  ،VGAدوربین  HP -کم و

شرح

میلیمتر 7.0دقیقه، در دور  5400گیگابایت،  500

کابلیمحلی شبکه 

ت یک  ی  M.2اسال WLANبرا

ت  هاپور

 p027 ثانیهدر فریم  30در

سمعی

مترمیلی  7.2دقیقه، در دور  5400ترابایت،  1

ت یک  ی  M.2اسال ت درایو برا جامدحال

2 ت  1فصل  محصولتوضیحا



ی  1-1جدول  ت و محصول اجزا (ادامه)آنها توضیحا

64 Home 10 Windows  آفریقا بازار زبانه تکPPP

2.0FreeDOS 

ACهوشمند پین آداپتور دوشاخه 

ی   Whr41سلولی،  3باتر

استفعال فرض پیش طور به ها ضربه 

 MiniKensingtonامنیتی قفل 

EthernetRJ-45/

Plus 64 Home 10 Windows  زبانهتک

CPPPChina 64 Home 10 Windows 

ی دستگاه کلید/صفحه  ها
گراشاره 

ت  45 مترمیلی  4.5راست، زاویه  ،nPFCهوشمند، وا

StrategicMSNA StF 64 Pro 10 Windows 

MarketEmerging MSNA StF 64 Pro 10 Windows 

ی بافتدار، کامل، اندازه با صفحهکلید  ی صفحهکلید با جزیرها ی عدد ی (نقرها جت)مشکی و خاکستر

بشکه:نوع  ،ACآداپتور 

عاملسیستم 

امنیت

کلید:صفحه 

ی سریع شارژ و طوالنی عمر از  کندمی پشتیبانی باتر

64پرو  10ویندوز 

 (fTPM)2.0افزار نرم بر مبتنی اعتماد مورد پلتفرم ماژول از پشتیبانی 

هدفون) / صدا خروجی ترکیبی جک  ی ( (میکروفون).صدا ورود

ی:نیاز مورد برق  باتر

LanguageSingle 64 Home 10 Windows 

Plus64 Home 10 Windows 

یدسته  بند

ی از  کنیدپشتیبانی مدرن  Trackpadژستها

معمولیمتر،  1

(5C):برق سیم 

ت  شدفعال لمسی چند حرکا

شرح

CPPPChina End High-64 Home 10 Windows 

ت  س قابلیت نهایی:کاربر توسط تعویض قابل قطعا هیسروی د

ت  65 EMمیلیمتر،  ،nPFC 4.5هوشمند، وا

64Home 10 Windows® 

پد:تاچ 

 MSNAStF 64 Pro 10 Windowsاستاندارد 

3



ی  1-1جدول  ت و محصول اجزا (ادامه)آنها توضیحا

یدسته  بند

یدرایو  نور

شرح

ی آداپتور  سیا

ت  1فصل  4 محصولتوضیحا



ی  1-2جدول  ت و راست سمت اجزا آنهاتوضیحا

راستسمت  5

ی شما رایانه  ت دارا ی مورد در جزئیاتی فصل این است. برتر رتبه با قطعا ی محل شما، اجزا هد.می ارائه آنها کار نحوه و آنها قرارگیر د

(6)

ت  ت در را کار ت خوان کار هید قرار حافظه کار س و د ی سپ ت رو هید فشار کار ی در کامالً تا د خود جا
گیرد.قرار 

شرح

درایوچراغ 

•

ت برچسب  .1 ها با را کار دارید.نگه باال سمت به کامپیوتر به رو کانکتور

(5)

ت  USBپور

•

ت  حافظهخوان کار

ی درایو دیسک سینی  یدرایو خروج دکمه کند.می آزاد را نور نور

است.روشن رایانه روشن: 

•

ت تا بکشید   ت از کار شود.خارج حافظه خوان کار

ی  ت:حذف برا کار

(1)

است.دسترسی حال در دیسک هارد زن: چشمک سفید 

(7)

یدرایو  نور

مولفه

(2)

2.

ی دیسک یک شما، کامپیوتر مدل به بسته  ی یا خواند می را نور ی دیسک یک رو نویسد.می و خواند می نور

2ƫ •  رایانهoƫ  در یاHibernation  .استHibernation  ی مصرف در جویی صرفه حالت یک است انرژ
ی میزان کمترین که  کند.می مصرف را انرژ

ی  ت:درج برا کار

ی امنیتی کابل یک  کند.می وصل کامپیوتر به را اختیار

ت  ی کار ی حافظه ها ی اشتراک مدیریت، ذخیره، امکان شما به که خواند می را اختیار ت به دسترسی یا گذار را اطالعا
هد.می  د

ت در رایانه زدن: چشمک  ی. مصرف در جویی صرفه حالت یک دارد، قرار  Sleepحال برق کامپیوتر انرژ
ی سایر و نمایش صفحه به را  ی غیر اجزا کند.می قطع ضرور

ب دوربین، همراه، تلفن مانند  USBدستگاه یک  را داده انتقال و کند می متصل را هوشمند ساعت یا فعالیت ردیا
هم  کند.می فرا

ی امنیتی کابل توجه:  سوء از است ممکن اما کند، عمل بازدارنده عامل یک عنوان به که است شده طراحی طور
ی کامپیوتر سرقت یا استفاده  نکند.جلوگیر

(3)

(4)

برقچراغ 

امنیتیکابل شیار 

کامپیوتربا آشنایی  2

راستسمت 



شویدآشنا خود رایانه با  2فصل  6

ی  2-2جدول  ت و چپ سمت اجزا آنهاتوضیحا

چپسمت 

ب را  Startدکمه   ب را  Support and Help HPکنید، انتخا وکنید انتخا

(5)

ب برق آداپتور یک  کند.می وصل را متناو

کند.می وصل را شبکه کابل 

ب برق آداپتور کهربایی:  • ی و شده وصل متناو است.شدن شارژ حال در باتر

ی یا صوتی دستگاه یک  ی، تصویر یا دیجیتال قطعه هر باال، وضوح با تلویزیون مانند اختیار
ی رابط یک یا سازگار، صوتی  متصل را -Deƭnition +igh (HDMI)سرعت با چندرسانها
میکند.

(1)

ی  ت برا ی اطالعیه به ایمنی ، بیشتر اطالعا کنید.مراجعه محیطی زیست و ایمنی مقرراتی، ها

هدفون) / صدا خروجی  ی ( ترکیبیجک (میکروفون) صوتی ورود

متهم.

ی چراغ  (شبکه). RJ-45وضعیت جک/ها

هی که هنگامی توجه:  ی شود، می متصل جک به دستگا ها می غیرفعال رایانه بلندگو
شوند.

(2)

Amber: •  است.انجام حال در شبکه در فعالیت

ب دوربین، همراه، تلفن مانند  USBدستگاه یک  وصل را هوشمند ساعت یا فعالیت ردیا
هید.ارائه باال سرعت با را داده انتقال و کنید  د

ت   SuperSpeed USB(2)پور

هنده اتصال  برقد

است.متصل شبکه سفید:  •

س  ب را  Documentation HPسپ کنید.انتخا

دستگاه

شرح

2ƫ •  ی نیست.شارژ حال در باتر

ی  هنما:این به دسترسی برا را

ی هشدار!  هش برا هدست، یا هدفون هدفون، دادن قرار از قبل شخصی، آسیب خطر کا
کنید.تنظیم را صدا 

ب برق آداپتور زن: چشمک سفید  • ی و شده قطع متناو ی سطح به باتر رسیده کم باتر
است.

مولفه

ت  HDMI(4)پور

یچراغ و  ACآداپتور  باتر

ی  ها ی کابل یا هدست، هدفون، هدفون، استریو، بلندگو ی تلویزیون صدا متصل را اختیار
ی هدست میکروفون یک همچنین کند. می  میکروفون از جک این کند. می متصل را اختیار
ی  ی مستقل ها کند.نمی پشتیبانی اختیار

(3)

(6)

ب برق آداپتور سفید:  • ی و شده وصل متناو استروشن کامالً باتر



دادننمایش  7

ت و اجزا نمایش  3-2جدول  آنهاتوضیحا

دادننمایش 

هده قابل کامپیوتر بیرون از ها *آنتن  ی نیستند. مشا دارید.نگه دور انسداد از را ها آنتن اطراف فوراً بهینه، انتقال برا

PC My 2.  ب را س و  6peciƭcDtionsبرگه کنید ، انتخا ب را  Guides Userسپ کنید.انتخا

(3)

(2)

کند.می ضبط را صدا 

است.استفاده حال در دوربین روشن: 

ی  هنما:این به دسترسی برا را

دوربیننور 

ی  ی برا ها ی بخش به بیسیم، نظارتی اطالعیه ها کنید.مراجعه میشود، اعمال شما منطقه یا کشور مورد در که زیستمحیطی و ایمنی نظارتی، اعالمیه

مدل)به بسته  2یا  *WLAN 1)آنتن 

ی توجه:  ها ی شده نصب دوربین افزار نرم و افزار سخت به بسته دوربین عملکرد رو
ت شما محصول  است.متفاو

ی، چت امکان شما به  هد. می را ثابت تصاویر ضبط و ویدیو ضبط تصویر ها از برخی د دوربین
ی به  هند.ویندوز در را چهره تشخیص سیستم به ورود اجازه عبور، رمز ورود جا مید

-یا  -

(1)

مولفه

دوربین

ی سیگنال دریافت و ارسال  ی سیم بی ها ی برا ی شبکه با ارتباط برقرار .(WLAN)سیم بی محلی ها

داخلیمیکروفون 

support 1.  ی کادر در را س و کنید تایپ وظیفه نوار جستجو ب را  Assistant Support HPبرنامه سپ کنید .انتخا

شرح

(4)

ی  کنید.کلیک وظیفه نوار در سوال عالمت نماد رو



(1)

پدتاچ راست سمت دکمه 

ی  نمایشصفحه رو

ی  دارد.خارجی ماوس چپ سمت دکمه مانند عملکرد

مولفه

پدتاچ منطقه 

پدتاچ چپ سمت دکمه 

ی  ت موارد، کردن فعال یا نشانگر دادن حرکت برا خواندمی را شما انگشت حرکا

(3) ی  ی راست سمت دکمه مانند عملکرد دارد.خارجی ماوس رو

شرح

(2)

پدتاچ 

شویدآشنا خود رایانه با  2فصل  8

کلیدصفحه ناحیه 

ی  4-2جدول  ت و پد تاچ اجزا آنهاتوضیحا



کلیدصفحه ناحیه  9

ت و ها چراغ  5-2جدول  آنهاتوضیحا

هاچراغ 

ش  نورکردن خامو

ش چراغ  قفلدرپو

ی روشن:  است.زیاد کامپیوتر صدا

ی که است، روشن  lock Capsروشن:  هد.می تغییر بزرگ حروف تمام به را کلید ورود د

2ƫ •  ی است.روشن رایانه صدا

(2)

(1)

مولفه

•

شرح



شویدآشنا خود رایانه با  2فصل  10

ها و دکمه  6-2جدول  ت و بلندگو آنهاتوضیحا

بلندگوو دکمه 

(2)بلندگو صداتولید 

پاوردکمه 

ت در رایانه که هنگامی  • هید فشار مختصر طور به را دکمه دارد، قرار  Sleepحال از تا د
Sleep  شوید.خارج

ها.گزینه 

ی تا شود می روشن خودکار طور به کامپیوتر فن توجه:  گرم از و کند خنک را داخلی اجزا
ی حد از بیش شدن  معمولی کار طول در داخلی فن شدن روشن و روشن کند. جلوگیر

است.طبیعی 

ی خالصه طور به  .Hibernationاز خروج برا

س و  ب را  Powerسپ کنیدانتخا

ت در رایانه که هنگامی  • هیدفشار را دکمه است،  Hibernationحال د

ی را هوا جریان  ی کردن خنک برا کند.می فعال داخلی اجزا

شرح

هد پاسخ دیگر رایانه اگر  ی و نمید ها ش ش رو دکمه هستند، غیرفعال کردن خامو
ش روشن/ ت به حداقل را خامو هید فشار ثانیه  5مد شود.روشن رایانه تا دارید نگه و د

ی  ت برا ت مورد در بیشتر اطالعا ی گزینه به خود، برق تنظیما کنید:مراجعه خود برق ها

(2)

(1)

مولفه

ش روشن/دکمه داشتن نگه و دادن فشار احتیاط:  رفتن دست از به منجر خامو
ت  شود.می نشده ذخیره اطالعا

هید فشار مختصر طور به را دکمه است، روشن رایانه وقتی  • شروع  Sleepتا د
شود.

ی  کنیدراست کلیک  Powerنماد رو ،

باد

ش رایانه وقتی  • هید فشار را دکمه است، خامو شود.روشن رایانه تا د

(3)



11کلید صفحه ناحیه 

ی  7-2جدول  ها ت و ویژه کلید آنهاتوضیحا

ی  ها ویژهکلید

ی  شود.می استفاده اغلب که سیستم توابع اجرا

ی کلید صفحه  یکپارچهعدد

(2)

escکلید 

ی  ها اکشنکلید

شدن روشن با باشد، فعال رایانه شدن روشن هنگام کلید صفحه عملکرد اگر توجه: 
شود.می برقرار دوباره عملکرد این رایانه، مجدد 

(3)

ی بین  ها ی عملکرد ی و ناوبر ی عدد ی کلید صفحه رو شود.می جایگزین یکپارچه عدد

fnکلید 

ت در توجه:  سزمینه نور ویژگی  f5عمل کلید منتخب، محصوال را صفحهکلید پ
میکند.روشن یا روشن 

شرح

ی  کند .می باز را  Startمنو

شودمی بسته  ،Start Windowsکلید مجدد دادن فشار با توجه: 

 locknumکلید 

(1)

مولفه

ویندوزکلید 

ی شود، فشرده دیگر کلید یک با که هنگامی  ها کند.می اجرا را خاص عملکرد

(4)

(5)

 lock numکه هنگامی الفبا. کلید صفحه راست سمت در جداگانه کلید صفحه یک 
ی کلید صفحه یک مانند تواند می کلید صفحه شود، می داده فشار  خارجی عدد

شود.استفاده 

ت  fnکلید فشردن با  هد.می نمایش را سیستم اطالعا د

منو.

(6)



هنگ  ی آ ی بخش یا صوتی  CDیک بعد کند.می پخش را  BDیا  DVDیک بعد

هد.می افزایش تدریج به را صفحه روشنایی دارید، نگه را کلید که زمانی تا  د

هش تدریج به را صفحه روشنایی دارید، نگه را کلید که زمانی تا  هد.می کا د

گیرد.می سر از یا مکث شروع، را  BDیک یا  DVDیک صوتی،  CDیک پخش 

ت کلید به توجه:  شود.می گفته نیز سیم بی دکمه هواپیما حال

س نور  کند.می روشن یا روشن را کلید صفحه زمینه پ

ی دستگاه بین را صفحه تصویر  هد. می تغییر سیستم به متصل نمایشگر ها دادن فشار با است، متصل رایانه به مانیتور یک اگر مثال، عنوان به د
کند.می تغییر مانیتور و رایانه در همزمان نمایشگر یک به مانیتور نمایشگر به رایانه نمایشگر از صفحه تصویر کلید، این مکرر 

ت  کند.می روشن یا روشن را سیم بی ویژگی و هواپیما حال

شرح

ی  هش تدریج به دارید می نگه را کلید که حالی در را بلندگو صدا هد.می کا د

ی  کند.می بازیابی یا قطع را بلندگو صدا

ی توجه:  ی، مصرف در جویی صرفه برا کنید.روشن را ویژگی این باتر

ی راه سیم بی شبکه یک باید سیم بی اتصال امکان از قبل توجه:  شود.انداز

آیکون

هنگ  ی دیسک یک یا  DVDیک قبلی بخش یا صوتی  CDیک قبلی آ کند.می پخش را  (BD)بلور

ی  هد.می افزایش تدریج به دارید می نگه را کلید که حالی در را بلندگو صدا د

ب صفحه  کند.می باز را  «10ویندوز در کمک دریافت «نحوه و

ی   دارید.نگه و داده فشار را کلید عمل، کلید یک از استفاده برا

رایانهبا آشنایی  2فصل  12

ی عمل کلید یک  هد می انجام را عملکرد ی نماد با که د ی است. شده داده نشان کلید رو ها کدام اینکه تعیین برا ی کلید به هستند، شما محصول رو
ی  ها کنید.مراجعه  11صفحه در ویژه کلید

ی  8-2جدول  ها ت و عمل کلید آنهاتوضیحا

ی  ها اکشنکلید



13پایین 

ی  9-2جدول  ت و پایین اجزا آنهاتوضیحا

مولفه

ی را هوا جریان  ی کردن خنک برا بادکند.می فعال داخلی اجزا

شرح

ی تا شود می روشن خودکار طور به کامپیوتر فن توجه:  شدن گرم از و کند خنک را داخلی اجزا
ی حد از بیش  است.طبیعی معمولی کار طول در داخلی فن شدن روشن و روشن کند. جلوگیر

پایین



محصولشناسه 

HPمحصول نام  (1)

(5)

مولفه

(4)

ت  گارانتیزمان مد

(3)

سریالشماره 

مدلشماره  (2)

ی مهم:  ها ی را زیر مکان ی برا ی، محفظه داخل رایانه، پایین کنید: بررسی بخش این در توضیحدادهشده برچسبها ب زیر باتر س، در در یا نمایشگر، پشت سروی
تبلت.پایه پایین 

رایانهبا آشنایی  2فصل  14

س برچسب  • ت  —سروی ی را مهمی اطالعا هد. می ارائه شما رایانه شناسایی برا محصول شماره سریال، شماره شما از است ممکن پشتیبانی، با تماس هنگام د
ت این پشتیبانی، با تماس از قبل شود. خواسته مدل شماره یا  کنید.پیدا را اطالعا

ی برچسب  هند می ارائه را اطالعاتی رایانه به شده چسبانده ها ت یابی عیب هنگام است ممکن که د نیاز آن به رایانه با المللی بین سفر یا سیستم مشکال
ت به است ممکن ها برچسب باشید. داشته  ی صور ی بر شده حک یا کاغذ باشند.محصول رو

ی)  • ها ت —نظارتیبرچسب( کند.می ارائه رایانه مورد در را نظارتی اطالعا

ی)  • ها هی برچسب( ت —سیمبی گوا ی دستگاه به مربوط اطالعا ی سیم بی ها ی عالمت و اختیار ی را تأیید ها ها برا ی ها دستگاه که مناطقی یا کشور استفاده برا
هد.می ارائه اند شده تأیید آنها در  د

ی  10-2جدول  تبرچسب اجزا خدما

هابرچسب 



ت مداوم طور به  HPتوجه:  هد. می تغییر و بهبود را محصول قطعا ی د ت برا ت مورد در فعلی و کامل اطالعا ی شده پشتیبانی قطعا برا
ب را خود منطقه یا کشور بروید، //:partsurfer.hp.com httpبه خود، رایانه  س و کنید انتخا ی دستورالعمل سپ ی ها دنبال را صفحه رو
کنید.

ت توجه:  ت و محصول کلید سریال، شماره مدل، جمله از شما، رایانه به مربوط جزئیا ت برچسب در گارانتی، مد شما رایانه پایین در خدما
ی است. موجود  ت برا کنید.مراجعه  14صفحه در ها برچسب به بیشتر جزئیا

ی  15کامپیوتر اصلی اجزا

ت کاتالوگ  3 مصورقطعا

ی  کامپیوتراصلی اجزا

http://partsurfer.hp.com


ت کاتالوگ  3فصل  16 مصورقطعا

ی  1-3جدول  ت و کامپیوتر اصلی اجزا آنهاتوضیحا

 E2-9000eAMDپردازنده 

(4)

(10)

پنکه

ی همه  ها کنند:می استفاده زیر قطعه شماره از سیستم برد

کلیدصفحه باال/جلد 

ی توجه:  ت برا ت اطالعا ی دستگاه یدکی، قطعا ی ذخیره ها ببینید. 21صفحه در را انبوه ساز

100-1 402L

(14)

گیگابایت 8

ی، نقره کلید، صفحه  ی ا یعربستان در استفاده برا سعود

کابل)(شامل بلندگو 

دادننمایش 

 2200URyzen AMD-3پردازنده 

هاردکانکتور برد 

-2 745Lxx1

xx1L50006-

WLANماژول 

(5)

ندهامان 

100-45402L

L20474-001

ی ماژول  (DDR4-2666)حافظه ها

xxxxxx-001:  ی عامل سیستم یغیر ها ویندوز

ی توجه:  ی دقیق فهرست برا ها ها، کد ی جلد به کشور کنید.مراجعه  66صفحه در کلید صفحه باال

(11)

xx1L50003-

قطعه شماره 
یدکی

xx1L50000-

پدتاچ ماژول 

ی  ی پردازنده با هایی مدل در استفاده برا  RyzenAMDها

937236-855

 A9-9425AMDپردازنده 

-in)(DCبرق اتصال کابل 

ندادنامان 

(8)

ها توجه:  ی عنوان به نمایشگر ها ت نیستند. امان در کامل واحد ی است. موجود نمایشگر فرعی یدکی قطعا ت برا ت اطالعا ی به یدکی، قطعا اجزا
کنید.مراجعه  19صفحه در نمایش مونتاژ فرعی 

سیستمبرد 

ت درایو کانکتور برد  جامدحال

MIMO (MU-Adapter Combo 4.2 Bluetooth + WiFi 1 × 1 802.11ac RTL8821CE Realtek  شود)می پشتیبانی

100-35402L

(6)

مورد

(12)

xx1L50004-

L20449-001

xx1L50001-

ی  ی پردازنده با هایی مدل در استفاده برا  A9A6/AMDها

 A6-9225AMDپردازنده 

گیگابایت 4

100-38402L

558-8 501L

ت درایو  جامدحال

ی کیت تمام توجه:  ت ها شود.می جایگزین حرارتی مواد شامل سیستم برد یدکی قطعا

(2)

100-75402L

500-56371L

(7)

مولفه

L20475-001

(9)

xxxxxx-601:  ویندوزعامل سیستم

ی مشکی، جت کلید، صفحه  ت در استفاده برا متحدهایاال

(1)

حرارتیسینک 

(13)

پدتاچ دکمه صفحه 

 A4-9125AMDپردازنده 

(3)

xx1L50005-



ی  17کامپیوتر اصلی اجزا

ی  1-3جدول  ت و کامپیوتر اصلی اجزا (ادامه)آنها توضیحا

ینقره سیارک  ا

100-31402L

ی  ی مدل در استفاده برا یدرایو بدون ها نور

(18)

(16)

(21)

ی  ها جلو:پا

L20414-001

•

L20448-001

قطعه شماره 
یدکی

پایینپوشش 

ی نقره  تیرهخاکستر ا

ی  ها عقب:پا

•

100-28 4L

ی   48(Whrسلولی،  3)باتر

دیسکهارد 

ی نقره  تیرهخاکستر ا

ی نقره  تیرهخاکستر ا

•

L49984-001

ت /USBبرد  خوانکار

L11119-855

ی  ی مدل در استفاده برا ی ها یدرایو دارا نور

L50025-001

ی  ی مدل در استفاده برا ی پردازنده با فن بدون ها  E2-9000eAMDها

(19)

ینقره سیارک  ا

100-70402L

ینقره سیارک  ا

(20)

(15)

(17)

•

(22)

•

•

مورد

L20494-001

RW DVD+/- رایتردوالیه

ی توجه:  ت برا ت اطالعا ی دستگاه یدکی، قطعا ی ذخیره ها ببینید. 21صفحه در را انبوه ساز

مولفه

ت درایو براکت  جامدحال

100-38 4L

الستیکیپایه 

100-58 4L

•

L20458-001

ت /USBبرد کابل  است.دسترس در 25402L-100 یدکی قطعه شماره با خوان کار

ینقره سیارک  ا

•

L20406-001

ی نقره  تیرهخاکستر ا



ت کاتالوگ  3فصل  18 مصورقطعا

ت و ها کابل  2-3جدول  آنهاتوضیحا

100-46032L

نمایشگرکابل 

(2)

(1)

ت درایو کابل دیسک / هارد  جامدحال

FHDلمسی، غیر نمایشگر، کابل 

(4)

(3)

HDلمسی، غیر نمایشگر، کابل 

ت /USBبرد کابل  خوانکار

L20451-001

100-25402L

مولفه

L20443-001

(5)

مورد یدکیقطعه شماره 

L20450-001

L20456-001

پدتاچ کابل 

پدتاچ دکمه برد کابل 

هاکابل 



ی نمایش  19اسمبلی فرعی اجزا

ت و اجزا نمایش  3-3جدول  آنهاتوضیحا

نمایشپنل 

ینقره سیارک  ا

ی (شامل لوال کیت  ها راست)و چپ لوال

(3)

مولفه

L23065-001

L20443-001

(4)

ی نقره  تیرهخاکستر ا

FHD

(1)

L20421-001

HDلمسی، غیر 

نمایشگرکابل 

یدکیقطعه شماره 

HD

شده)داده (نشان نمایش صفحه کشش قابل چسب نوار 

ب  نمایشگرقا

لوالپوشش 

L20420-001

مورد

(2)

ی و  [4]واشر (شامل متفرقه نمایش کیت  ها است))نشده داده نشان  ؛[4]الستیکی گوشه موقعیت تعیین ابزار

L50022-001

100-1 4L

(5)

L50021-001

100-0 4L

100-080 2L

ی نمایش  اسمبلیفرعی اجزا



ت کاتالوگ  3فصل  20 مصورقطعا

متر) 5C)1، برق سیم 

دوتاییآنتن 

100- 6331L

L20476-001

ی نقره  تیرهخاکستر ا

VGAدوربین 

741727-001

L19362-001

(7)

جلدپشت 

100-46032L

مولفه

ی برق آداپتور  (5C)ژاپن در استفاده برا

ی  ی در استفاده برا جنوبیآفریقا

ی  جنوبیکره در استفاده برا L19366-001

L20445-001

ی  دانمارکدر استفاده برا

پیچکیت 

100-063 1L

100-74402L

100-073 1L

ی  ژاپندر استفاده برا

س، بدون  FHDلم

WLANآنتن کابل 

باریکحاشیه دوگانه، آنتن 

100-563 1L

ی آداپتور  سیا

ینقره سیارک  ا

مورد

یدکیقطعه شماره 

(6)

100-68 4L

100-373 1L

ی  سدر استفاده برا سوئی

ی  اروپادر استفاده برا

L23060-001

دوربینماژول 

100-173 1L

ی  ی در استفاده برا شمالیآمریکا

100- 5032L

آنتنتک 

ب برق آداپتور  EMمتر، میلی  ،RC، SMART، nPFC 4.5واتی،  65متناو

100-763 1L

100-863 1L

913691-850

100-78 4L

HDدوربین 

226768-001

ی  اسرائیلدر استفاده برا

L20444-001

مولفه

ی  تایلنددر استفاده برا

L19361-001

L20446-001

یدکیقطعه شماره 

ی  انگلستاندر استفاده برا

(8)

ب برق آداپتور  باریکغیر متر، میلی  ،RC، SMART، nPFC 4.5واتی،  45متناو

باریکحاشیه آنتن، تک 

ی  ی در استفاده برا چینخلق جمهور

ت  متفرقهقطعا
ت  4-3جدول  ت و متفرقه قطعا آنهاتوضیحا

ت و اجزا نمایش  3-3جدول  (ادامه)آنها توضیحا



ی دستگاه  ی ذخیره ها 21انبوه ساز

ی ذخیره وسایل  5-3جدول  ت و انبوه ساز آنهاتوضیحا

 ،TLCSATA-3گیگابایت،  128

100-55402L

(3)

ب  یدرایو قا نور

500-22403L

 ،TLCSATA-3گیگابایت،  256

ت درایو کانکتور برد  جامدحال

ی نقره  تیرهخاکستر ا

مولفه

دیسکهارد براکت 

(9)

(6)

L50025-001

دقیقهدر دور  5400ترابایت،  1

L20456-001

L50019-001

100-45402L

(1)

یدرایو براکت  نور

778186-005

703267-005

یدکیقطعه شماره 

(4)

هاردکانکتور برد 

100-75402L

100- 5402L

RW DVD+/- رایتردوالیه

100- 8 4L

(10) ت درایو  (M.2)جامد حال

(8)

مورد

100-88 4L

دقیقهدر دور  5400گیگابایت،  500

دقیقهدر دور  7200گیگابایت،  500

ینقره سیارک  ا

(7)

ت درایو براکت  جامدحال L20458-001

L50020-001

مترمیلی  7دیسک هارد 

(2)

(5)

ت درایو کابل دیسک / هارد  جامدحال

ی دستگاه  ی ذخیره ها انبوهساز



ی قسمت  پالستیکیها

هاو ها کابل  کانکتور

ت  خدماتیمالحظا

نیازمورد ابزار 

ی بخش  ت از برخی شامل زیر ها ی مراحل حین در باید که است مالحظا باشید.داشته خاطر به مونتاژ و جداساز

ی  ی به جایگزینی و حذف مراحل تکمیل برا ها دارید:نیاز زیر ابزار

ی از استفاده احتیاط:  ی هنگام در حد از بیش نیرو ت به تواند می مجدد مونتاژ و جداساز برساند.آسیب پالستیکی قطعا

س مغناطیسی گوشتی پیچ  • P1فیلیپ

ی  ی برا ی الزم کشش فقط کرد. کار زیاد احتیاط با باید ها کابل دیدن آسیب از جلوگیر ی و برداشتن حین در را ها کابل دادن قرار یا کردن جدا برا اعمال جاگذار
ی ها کابل شدن پاره یا پیچاندن شدن، خم از موارد، همه در کنید. حمل کانکتور توسط را ها کابل امکان حد تا کنید.  ها که شوید مطمئن کنید. خوددار کابل

ی  ت، تعویض یا برداشتن اثر در که شدهاند تنظیم بهگونها ی نکنند. گیر یا گیر قطعا ها پاره راحتی به ها کابل این کنید. اداره زیاد احتیاط با را انعطافپذیر کابل
شوند.می 

ت جایگزینی و حذف مراحل  4فصل  22 اولیهالزاما

ی پیچ همه (و فرعی مجموعه کنید، می جدا رایانه از را مجموعه زیر هر که همانطور توجه:  هید قرار کار محل از دور را آن) همراه ها ی آسیب از تا د جلوگیر
شود.

عالمتبدون و رسانا غیر پالستیکی ابزار  •

کابل نامناسب دادن قرار باشند. گرفته قرار مجدد مونتاژ فرآیند طول در خود مناسب محل در ها کابل که شوید مطمئن کامپیوتر، تعمیر هنگام احتیاط: 
برساند.آسیب کامپیوتر به تواند می 

ت جایگزینی و حذف مراحل  4 اولیهالزاما



ت  الکترواستاتیکتخلیه اطالعا

ی دستورالعمل  یایستگاه ها کار

رانندگیکنترل 

ها یا ها سرنخ ها، پین با تماس از  • ی مدار کنید.خوددار

کنید.استفاده اند شده ساخته استاتیک برابر در ایمن مواد از فقط که هایی  ƭxtureاز باشند، داشته تماس کننده اتالف سطوح با مستقیماً باید ها  ƭxtureکه هنگامی  •

ها مانند محصوالتی معرض در داخلی دیسک هارد دادن قرار از  هایی یا مانیتور ی که بلندگو ی دارا ها ی هستند مغناطیسی شیار کنید.خوددار

ی  ها ی در تعبیهشده شبکه ی از بسیار ها هم را حفاظتی مجتمع مدار ی در اما میکنند، فرا ی تخلیه موارد، از بسیار ت دارا ی کافی قدر ی تغییر برا ها پارامتر
ب یا دستگاه  ت ذو است.سیلیکونی اتصاال

س  ی، درایو یا دیسک هارد برداشتن از پ هید.قرار استاتیک ضد کیسه یک در را آن نور د

ی از  • ها ت ابزار کنید.استفاده جاروبرقی و پیچگردان کاتر، مانند رسانایی خدما

ی یا انگشت از ساکن الکتریسیته ناگهانی تخلیه  ی دستگاه تواند می دیگر رسانا می احساس نه جرقه اغلب ببرد. بین از را مدار ریز یا استاتیک به حساس ها
هد. می رخ آسیب اما شود، می شنیده نه و شود  قرار تأثیر تحت وجه هیچ به است ممکن  (ESD)الکترواستاتیکی تخلیه معرض در الکترونیکی دستگاه یک د
ی چرخه یک طول در تواند می و نگیرد  ی است ممکن دستگاه این کند. کار خوبی به عاد ی طور به مدتی برا ی الیه در اما کند، کار عاد و شده تخریب داخلی ها
هش باعث  است.شده آن عمر طول کا

استایروفومو 

ها احتیاط:  ت درایو ی شکننده قطعا ی شوند. کار احتیاط با باید که هستند ا ی برا ت، دادن دست از یا درایو به آسیب رایانه، به آسیب از جلوگیر ت این اطالعا اقداما
کنید:رعایت را احتیاطی 

ی بسته یک در را درایو شود، پست باید درایو اگر  ب بند ی بسته یا حبا ی محافظ بند هید قرار دیگر ی و د بزنید.«شکننده» برچسب بسته رو

ت  23الکترواستاتیک تخلیه اطالعا

ی معرض در درایو دادن قرار از  ت یا شدید دما ی مایعا کنید.خوددار

ی را کار محل  • داریدنگه معمولی پالستیک مونتاژ کمکی وسایل مانند نارسانا مواد از عار

ی، درایو برداشتن از قبل  ی درایو سینی که شوید مطمئن و نیست درایو در دیسکی که شوید مطمئن نور است.بسته نور

ی ایستگاه  • بپوشانید.شده تایید استاتیک کننده محافظت مواد با را کار

ی دستورالعمل این  ی ایستگاه ها کنید:دنبال را زمین کار

ی کانکتور به زدن دست از درایو، از استفاده هنگام شدهاید. تخلیه ساکن الکتریسیته که شوید مطمئن درایو، یک به زدن دست از قبل  کنید.خوددار

ی ایستگاه در فقط موارد  ی ها استاتیک.بدون کار

ش را کامپیوتر دیسک، هارد دادن قرار یا برداشتن از قبل  ش رایانه که نیستید مطمئن اگر کنید. خامو ت در یا است خامو کنید روشن را رایانه  ،Hibernationحال
س و  ش عامل سیستم طریق از را آن سپ کنید.خامو

ت اجزاء،  • ی مجموعه و قطعا س با را  ESDبه حساس ها کنیداداره را اینها کنید. کنترل  PCMلمینت یا کی

ها انداختن از  ی ارتفاعی هر از درایو ی سطحی هر رو کنید.خوددار

ت. تجهیزا
ی از و کنید استفاده مناسب زمین با کار سطح یک به متصل بند مچ از  • ها کنید.استفاده مناسب زمینی ابزار

ها  ی را درایو کنید.کنترل است، شده پوشانده ضربه ضد فوم اینچ یک حداقل با که سطوحی رو

ها برداشتن یا دادن قرار از قبل  • ت یا کانکتور ی سیگنال آزمایشی، تجهیزا ی و برق ها بچرخانید.را ورود



ت 35000 ول

ت 3.500 ول

ت 800 ول

ب بسته حذف  PCBاز حبا

ت 15000 ول

وینیلسینی از ها  DIPحذف 

ت 400 ول

ت 21000 ول

ت 7.500 ول

ت 11.500 ول

ت 5000 ول

ی زدن قدم  وینیلکف رو

رویداد

ت 6000 ول

س  ی سپ ی داخل در الکترونیکی اجزا ها ها پالستیکی، لوله ی یا سینی ها ی بسته چند پالستیکی فوم میشوند.بند

ت 5000 ول

ت 700 ول

ی بسته  فومروکش با جعبه در ها  PCBبند

ت 12000 ول

فوماز  DIPحذف 

10%

ت 2000 ول

ت 5000 ول

ت 11000 ول

40%

ت 400 ول

ت 14.500 ول

پالستیکیلوله از  DIPحذف 

نسبیرطوبت 

ت  نیمکتکارگر حرکا

ت 3000 ول

ت 26.500 ت 20000ول ول

ی زدن قدم  شرو فر

55%

ت 2000 ول

ت 4000 ول

ت 7000 ول

ساکنالکتریسیته تولید 

ی  تبه الکترواستاتیک آسیب از جلوگیر تجهیزا

رطوبتو فعالیت اساس بر ساکن الکتریسیته وقوع  1-4جدول 

ت  • ی ایستگاه به رسیدن تا را الکترواستاتیک به حساس قطعا دارید.نگه خود ظروف در استاتیک بدون ها

هش با  • یابد.می افزایش ساکن الکتریسیته رطوبت کا

ت تمام  • ی مجموعه و قطعا ی بسته یا ظروف با را الکترواستاتیک ها کنید.محافظت شده تایید یا رسانا بند

ی فعالیت  • کنند.می تولید ساکن الکتریسیته متفاوتی مقادیر مختلف ها

ی  • ی برا ت دست، تماس از جلوگیر کنید.حمل جعبه یا کیسه لوله، مانند ایمن ظروف در را محصوال

س هنگام  • باشد.شده زمین درستی به همیشه حساس، مجموعه یا قطعه یک لم

ت  شوید.آنها نصب آماده که زمانی تا دارید نگه الکترواستاتیکی ایمن ظروف در را قطعا

ی را آنها کنید، خارج ظرف از را اقالم اینکه از قبل  • هید.قرار زمین سطح یک رو د

ی مهم:  ی برا ت نصب یا کردن جدا هنگام دستگاه دیدن آسیب از جلوگیر ت این داخلی، قطعا کنید:رعایت را احتیاطی اقداما

ی قطعه اگر  هید.قرار الکترواستاتیک ایمن ظرف یک در را آن کردید، جدا را ا د

ت  700توجه:  کند.تخریب را محصول یک تواند می ول

س از  ها و ها سرنخ ها، پین لم ی مدار ت با کمتر امکان حد تا کنید. خوددار کنید.کار الکترونیکی قطعا

ت جایگزینی و حذف مراحل  4فصل  24 اولیهالزاما

ی دستورالعمل از استفاده با را ساکن الکتریسیته الکترونیکی، قطعه یک به زدن دست از قبل  کنید.تخلیه بخش این در شده داده توضیح ها

کنید:توجه زیر موارد به 

ی  ت از بسیار ی کند. می تعیین را حساسیت درجه ساختار و مدار طراحی هستند. حساس  ESDبه الکترونیکی قطعا ی برا الکتریسیته آسیب از جلوگیر
ت به ساکن  ت الکترونیکی، قطعا ی بسته در زیر احتیاطی اقداما ی زمین اتصال و بند است.ضرور



ولتاژ

محافظاستاتیک حفاظتی سطوح 

متاالیزلمینت  15000

ی پالستیک 7500 کربنحاو

استاتیکآنتی پالستیک  1500

ش رو

ی زمین  کارمنطقه کار

ش  ت و ها رو شخصیزمینی تجهیزا

ت و مواد  شدهتوصیه تجهیزا

محافظاستاتیک حفاظت سطوح  2-4جدول 

ها و کار سطح  ت و ابزار مناسب.زمین با تجهیزا

ها برداشتن و دادن قرار از قبل  • ت یا کانکتور ی سیگنال آزمایشی، تجهیزا ی و برق ها بچرخانید.را ورود

ی در چکمه. یا کفش انواع اکثر  ی یا رسانا کفها ها از اتالفکننده، کف تشکها ی آن هم مگا یک  %10 ±مقاومت حداکثر با پا دو هر رو زمین و اپراتور بین ا
کنید.استفاده 

ی که تجهیزاتی و مواد  ی برا از:عبارتند شود می توصیه ساکن الکتریسیته از جلوگیر

ی سطل  • یلحیم یا مونتاژ کمکی وسایل سایر و رسانا ها کار

ی تسمه  • ی ایستگاه در توان می را چکمه بند پنجه / بند پاشنه / ها ی ها باو کرد استفاده ایستاده کار

استاتیک.بدون کار مناطق در فقط آنها 

رسانافوم  •

ت  25الکترواستاتیک تخلیه اطالعا

ی تشک یا میز  • زمینبه سخت اتصال با کننده اتالف استاتیکی کف ها

ی را کار محل  • دارید.نگه استایروفی فوم و معمولی پالستیک مونتاژ کمکی وسایل مانند نارسانا مواد از عار

ت  • ی بسته در ها مجموعه از را مجدد استفاده قابل الکترواستاتیک به حساس قطعا هیدقرار رسانا یا محافظ بند د

ی از باشند، داشته تماس کننده اتالف سطوح با مستقیماً باید ها بافت که هنگامی  • ها erutxƭ کنید.استفاده استاتیک برابر در ایمن مواد از شده ساخته

ی ایستگاه  • ی ها ی کار هم مگا یک زمین سیم با رسانا رومیز %10مقاومت  -/+ا

ها یا ها سرنخ ها، پین با تماس از  • ی مدار کنید.خوددار

ی  ی برا ت به ساکن الکتریسیته آسیب از جلوگیر ت از الکترونیکی قطعا کنید:استفاده زیر تجهیزا

بهمتصل بند مچ یک بپوشانید. شده تایید کننده اتالف استاتیک مواد با را کار سطح  •

ی از  • ها کنید.استفاده هستند رسانا که جاروبرقی و گوشتی پیچ کاتر، مانند خدماتی ابزار

ی  ی برا ت از کار، محل در استاتیک آسیب از جلوگیر کنید:استفاده زیر احتیاطی اقداما

ت اجزاء،  • ی مجموعه و قطعا س توسط را الکترواستاتیک به حساس ها رسیدگیکنید. کنترل  PCBلمینت یا کی

ی  ی دوشاخه کانکتور به خوبی به و شده وصل باید زمین سیم شود. بسته لخت پوست برابر در باید بند یک مناسب، زمین ایجاد برا ی موز یا زمین تشک رو
ی ایستگاه  شود.متصل کار

فوم

استاتیکآنتی نوار  •

ی تشک از  • ی هوا کننده یونیزه یا پا، بند ساکن، کننده اتالف ها کنید.استفاده بیشتر محافظت برا

ی تسمه ها بند مچ  • هم مگا یک  %10 ±مقاومت حداکثر با پذیر انعطاف ها ی سیم در ا هستند.زمین ها

ش،  • استاتیکآنتی آستین محافظ یا بند پیش روپو



ت  • ی بسته در را ها مجموعه از مجدد استفاده قابل  ESDبه حساس قطعا ی نارسانا فوم یا محافظ بند کنید.نگهدار

ی کیسه  • شفافمتاالیز محافظ ها

ی کیسه  • تمحافظ ها ما

باشید.متصل زمین به درستی به همیشه مجموعه، یا قطعه یک به زدن دست هنگام  •

ت  ی استفاده مورد تجهیزا ی مناسب مواد و شوند می متصل زمین به مواد جابجایی برا ی برا ب استاتیک شارژ از جلوگیر هنگامی شوند. می انتخا
ی یونیزر از نیست، پذیر امکان زمین اتصال که  ی دفع برا ها کنید.استفاده الکتریکی بار

ی برچسب  • هی ها ایستاآگا

ی لوله  • شفافمحافظ ها

ی کیت  • ت ها صحراییخدما

ی کیسه  • رساناپالستیکی ها

ت از  • ی مجموعه و قطعا ی بسته یا ظروف با  ESDبه حساس ها کنید.محافظت شده تایید یا رسانا بند

ی نقاله و نقل و حمل از  • ی تسمه از شده ساخته ها ش و ساکن الکتریسیته ضد ها ی بو استمکانیزه که باشید مطمئن کنید. استفاده غلتکی ها

ی  • ی برا ت دست، تماس از جلوگیر ی جعبه یا ها کیسه ها، لوله در را محصوال کنید.نقل و حمل ایمن ها

ی بسته  • موادجابجایی ها

ی بند  • هم مگا یک مقاومت با کفش بند و دست مچ ها  -/+%10ا

ی بسته هنگام  ت، نقل و حمل و بند ی دستورالعمل این تجهیزا کنید:دنبال را زمین ها

رساناحمل حمل جعبه  •

ی کنید، خارج ظروف از را اقالم اینکه از قبل  • هید.قرار زمین سطح یک رو د

ت جایگزینی و حذف مراحل  4فصل  26 اولیهالزاما

ت  • ت که زمانی تا دارید نگه خود ظروف در را  ESDبه حساس قطعا ی ایستگاه به قطعا ی ها ی کار برسند.استاتیک از عار

ی لوله  • رساناپالستیکی ها

ی بسته دستورالعمل  نقلو حمل و بند



ی آماده  ی ساز ی برا تجداساز قطعا

ش  ی رو تجایگزینی ها قطعا

ت  ی قطعا یتوسط تعمیر مشتر
ش  5 ی رو یجایگزینی و حذف ها برا

س و کنید روشن را کامپیوتر  ش عامل سیستم طریق از را آن سپ کنید.خامو

ت توجه:  ت و محصول کلید سریال، شماره مدل، جمله از شما، رایانه به مربوط جزئیا ت برچسب در گارانتی، مد است. موجود شما رایانه پایین در خدما
ی  ت برا کنید.مراجعه  14صفحه در ها برچسب به بیشتر جزئیا

بچرخانیدرا آن است،  Hibernationدر یا  Oƫکامپیوتر که نیستید مطمئن اگر بچرخانید. را کامپیوتر  .1

ی دستگاه تمام  .3 کنیدجدا رایانه از را خارجی ها

ی  ی برا ها ت اولیه، ایمنی رویه ی اولیه الزاما ها ش ببینید. 22صفحه در را تعویض و حذف رو

کنید.جدا کامپیوتر از را برق کامپیوتر، از برق کابل کردن جدا با  .2

ت مداوم طور به  HPتوجه:  هد. می تغییر و بهبود را محصول قطعا ی د ت برا ت مورد در فعلی و کامل اطالعا ی شده پشتیبانی قطعا به خود، رایانه برا
partsurfer.hp.com http:// ،ب را خود منطقه یا کشور بروید س و کنید انتخا ی دستورالعمل سپ ی ها کنید.دنبال را صفحه رو

ی آماده  ی ساز ی برا ت جداساز 27قطعا

ت جایگزینی و حذف مراحل فصل این  ی قطعا ی توسط تعمیر هد.می ارائه را مشتر د

ی قطعه نصب نیست. دسترس در ها مکان همه در  Repair Self-Customerبرنامه توجه:  ی خود تعمیر برنامه توسط که ا شود نمی پشتیبانی مشتر
ت کند. باطل را شما گارانتی است ممکن  ی خود تعمیر آیا که شود مشخص تا کنید بررسی را خود نامه ضمان خیر.یا شود می پشتیبانی شما مکان در مشتر

http://partsurfer.hp.com


ی درایو  .2 .(2)کنید خارج رایانه از را نور

ی، درایو برداشتن از قبل  کنید:دنبال را زیر مراحل نور

ی را کامپیوتر   ت کردن جدا برا ی (آماده کنید آماده قطعا ی ساز ی برا .(27صفحه در جداساز

س پیچ  .1 ی را درایو که را  M2.5 × 9.0 (1)فیلیپ بردارید.کند، می محکم رایانه رو

ش  5فصل  28 ی رو ت جایگزینی و حذف ها ی قطعا یتوسط تعمیر مشتر

ی درایو  بردارید:را نور

ت  1-5جدول  ت شماره و توضیحا یدکیقطعا

100- 5402L یدرایو براکت نور

L50025-001

یدکیقطعه شماره 

RW DVD+/- رایتردوالیه

شرح

100- 8 4L ب ی درایو قا ی نقره  -نور ی ا تیرهخاکستر

100-88 4L ب ی درایو قا ی نقره  -نور سیارکیا

یدرایو  نور



3.

4.

ش این  ی درایو تا کنید معکوس را رو کنید.نصب و جمع دوباره را نور

ت در  ب برداشتن به نیاز صور ی از قا ی:درایو جلو نور

ی سوراخ در را کاغذ گیره یک آ.  هاساز ی در ر ب جلو هید. قرار  (1)قا ب چپ سمت د .(2)چرخد می بیرون سمت به قا

ی رویه  29جزء تعویض ها

هید فشار را زبانه ب  ب تا د .(3)شود آزاد درایو از قا

ی درایو پشت از را براکت است الزم اگر  س پیچ کنید، جدا نور کنید.جدا  (2)درایو از را براکت و بردارید را  M2.0 × 3.0 (1)فیلیپ

ب کنار ج  س و بچرخانید را  (4)قا .(5)بردارید را آن سپ



ش  ی رو تجایگزینی ها قطعا

ش  6 ی رو یجایگزینی و حذف ها برا
ت  هنده ارائه قطعا ت د مجازخدما

ت مداوم طور به  HPتوجه:  هد. می تغییر و بهبود را محصول قطعا ی د ت برا ت مورد در فعلی و کامل اطالعا ی شده پشتیبانی قطعا خود، رایانه برا
ب را خود منطقه یا کشور بروید، //:partsurfer.hp.com httpبه  س و کنید انتخا ی دستورالعمل سپ ی ها کنید.دنبال را صفحه رو

ت تعمیر هنگام باید که دارد وجود پیچ  46حدود  هنده ارائه فقط قطعا ت د و برداشتن حین در شوند. باز یا و/تعویض برداشته، مجاز، خدما
باشید.داشته ویژه توجه پیچ هر محل و اندازه به تعویض، 

ت این به دسترسی  کند.باطل را گارانتی یا برساند آسیب رایانه به تواند می قطعا

ت توجه:  ت و محصول کلید سریال، شماره مدل، جمله از شما، رایانه به مربوط جزئیا ت برچسب در گارانتی، مد موجود شما رایانه پایین در خدما
ی است.  ت برا کنید.مراجعه  14صفحه در ها برچسب به بیشتر جزئیا

ت تعویض و حذف مراحل  6فصل  30 هنده ارائه قطعا ت د مجازخدما

ت تعویض و حذف مراحل فصل این  هنده ارائه فقط قطعا ت د هد.می ارائه را مجاز خدما د

ی احتیاط:  هنده ارائه یک توسط باید فقط فصل این در شده داده توضیح اجزا ت د باشند.دسترسی قابل مجاز خدما

http://partsurfer.hp.com


ی درایو  .2 ی (درایو بردارید را نور ببینید). 28صفحه در را نور

ی پایه  .1 کنید.جدا را  (1)کامپیوتر پایین الستیکی ها

ی را کامپیوتر  .1 ت کردن جدا برا ی (آماده کنید آماده قطعا ی ساز ی برا .(27صفحه در جداساز

بردارید:را پایین پوشش 

س پیچ  .2 10 ش که را  M2.5 × 9.0فیلیپ ی را پایینی درپو کنید.باز کنند، می محکم کامپیوتر رو

ش  ی رو 31قطعه تعویض ها

ت  1-6جدول  ت شماره و توضیحا یدکیقطعا

L20414-001

تیرهخاکستر نقره  •

ی پایین پوشش  ی مدل در استفاده برا یدرایو بدون ها نور

تیرهخاکستر نقره  •

100-70402L

L20406-001

تیرهخاکستر نقره  •

سیارکینقره  •

ی پایه  عقب:الستیکی ها

سیارکینقره  •

100-58 4L

L49984-001

ی پایین پوشش  ی مدل در استفاده برا ی ها یدرایو دارا نور

تیرهخاکستر نقره  •

شرح

100-38 4L

100-28 4L

سیارکینقره  •

سیارکینقره  •

ی پایه  جلو:الستیکی ها

یدکیقطعه شماره 

100-31402L

پایینپوشش 



ش پایین وسط، از  .3 .(2)بردارید را آن تا بکشید باال سمت به را پوشش کنید، شروع  (1)پایین درپو

کنید.نصب را زیرین پوشش تا کنید معکوس را رویه این 

ت تعویض و حذف مراحل  6فصل  32 هنده ارائه قطعا ت د مجازخدما



ی، کردن خارج از قبل  کنید:دنبال را زیر مراحل باتر

ش  ی رو 33قطعه تعویض ها

ی  کنید:خارج را باتر

ی، نصب هنگام  ی مکان در را ها پیچ حتما باتر ی اطراف در را هایی مکان زیر تصویر کنید. نصب مناسب ها هد می نشان باتر دارند هایی سوراخ که د
ی اما  ندارند.پیچ به نیاز

کنید).مراجعه  31صفحه در پایین پوشش (به بردارید را پایینی پوشش  .3

ی  ی نصب برا ش این باتر کنید.معکوس را رو

ی  .2 .(2)کنید خارج کامپیوتر از را باتر

ی درایو  .2 ی (درایو بردارید را نور ببینید). 28صفحه در را نور

ی را کامپیوتر  .1 ت کردن جدا برا ی (آماده کنید آماده قطعا ی ساز ی برا .(27صفحه در جداساز

س پیچ سه  .1 ی که را  M2.0 × 8.0 (1)فیلیپ ی را باتر کنید.باز میکنند، محکم رایانه رو

ت  2-6جدول  ت شماره و توضیحا یدکیقطعا

L11119-855

شرحیدکیقطعه شماره 

ی   48(Wrسلولی،  3)باتر

ی باتر



ت تعویض و حذف مراحل  6فصل  34 هنده ارائه قطعا ت د مجازخدما



ش  ی رو 35قطعه تعویض ها

ی  س حافظه ماژول یک از محافظت برا هید.قرار الکترواستاتیک ایمن محفظه یک در را آن کردن، جدا از پ د

ی ماژول حذف از قبل  کنید:دنبال را زیر مراحل حافظه، ها

ی احتیاط:  ی برا ی دارید. نگه ها لبه از فقط را حافظه ماژول حافظه، ماژول به رساندن آسیب از جلوگیر س را حافظه ماژول اجزا نکنید.لم

ی مهم:  ی برا ی دارید. نگه ها لبه از فقط را حافظه ماژول حافظه، ماژول به رساندن آسیب از جلوگیر س را حافظه ماژول اجزا را حافظه ماژول نکنید. لم
نکنید.خم 

ی درایو  .2 ی (درایو بردارید را نور ببینید). 28صفحه در را نور

ی را کامپیوتر  .1 ت کردن جدا برا ی (آماده کنید آماده قطعا ی ساز ی برا .(27صفحه در جداساز

ی ماژول  کنید:نصب را حافظه ها

ی ماژول  کنید:حذف را حافظه ها

ی  .4 ی (به کنید خارج را باتر کنید).مراجعه  33صفحه در باتر

هید فشار شکاف در را ماژول  .2 .(2)بنشیند تا د

کنید).مراجعه  31صفحه در پایین پوشش (به بردارید را پایینی پوشش  .3

.(1)کنید تراز حافظه ماژول شیار در زبانه با را حافظه ماژول بریدگی لبه  .1

س و بگیرید را  (2)حافظه ماژول لبه  .2 ش همین از بکشید. بیرون شکاف از را ماژول آرامی به سپ ی رو کنید.استفاده حافظه ماژول دو هر حذف برا

شود.متمایل باال سمت به درجه  45زاویه با حافظه ماژول که زمانی تا کنید باز  (1)بیرون سمت به را نگهدارنده گیره دو  .1

ت  3-6جدول  ت شماره و توضیحا یدکیقطعا

یدکیقطعه شماره 

558-8 501L گیگابایت 4حافظه، ماژول

937236-855

شرح

گیگابایت 8حافظه ماژول 

حافظه



ی لبه آرامی به  .3 هید فشار را ماژول ها ی گیره تا د ی در جانبی نگهدارنده ها .(3)گیرند قرار خود جا

ت تعویض و حذف مراحل  6فصل  36 هنده ارائه قطعا ت د مجازخدما



کنید:دنبال را زیر مراحل دیسک، هارد کردن جدا از قبل 

ی درایو  .2 ی (درایو بردارید را نور ببینید). 28صفحه در را نور

س و کنید دور  (1)کانکتور از را دیسک هارد  .1 .(2)بیاورید بیرون کامپیوتر از را دیسک هارد سپ

کنید).مراجعه  31صفحه در پایین پوشش (به بردارید را پایینی پوشش  .3

ی رویه  37قطعه تعویض ها

ی  .4 ی (به کنید خارج را باتر کنید).مراجعه  33صفحه در باتر

ی را کامپیوتر  .1 ت کردن جدا برا ی (آماده کنید آماده قطعا ی ساز ی برا .(27صفحه در جداساز

بردارید:را دیسک هارد 

ت  4-6جدول  ت شماره و توضیحا یدکیقطعا

مترمیلی  7دقیقه، در دور  5400گیگابایت،  500دیسک، هارد 

703267-005

دیسکهارد براکت 

778186-005

مترمیلی  7دقیقه، در دور  5400ترابایت،  1دیسک، هارد 

شرحیدکیقطعه شماره 

مترمیلی  7دقیقه، در دور  7200گیگابایت،  500دیسک، هارد 

100-55402L

500-22403L

دیسکهارد 



ت تعویض و حذف مراحل  6فصل  38 هنده ارائه قطعا ت د مجازخدما

ش این  کنید.نصب و جمع دوباره را دیسک هارد تا کنید معکوس را رو

س پیچ دو کنید، جدا را دیسک هارد است الزم اگر  س و بردارید را  × 0.3M(1) 3.0 فیلیپ .2کنید.بلند را  (2)درایو براکت سپ



کنید).مراجعه  31صفحه در پایین پوشش (به بردارید را پایینی پوشش  .3

ی  ت درایو نصب برا ش این جامد، حال کنید.معکوس را رو

ی درایو  .2 ی (درایو بردارید را نور ببینید). 28صفحه در را نور

س پیچ   س و بردارید را  M2.0 × 3.0 (1)فیلیپ ت درایو ماژول سپ بکشید. (2)سوکت از را جامد حال

ی را کامپیوتر  .1 ت کردن جدا برا ی (آماده کنید آماده قطعا ی ساز ی برا .(27صفحه در جداساز

ت درایو  بردارید:را جامد حال

ت درایو برداشتن از قبل  کنید:دنبال را زیر مراحل جامد، حال

ی  .4 ی (به کنید خارج را باتر کنید).مراجعه  33صفحه در باتر

ی رویه  39قطعه تعویض ها

ت  5-6جدول  ت شماره و توضیحا یدکیقطعا

یدکیقطعه شماره 

 ،TLCSATA-3گیگابایت،  256

شرح

L50019-001

L50020-001

 ،TLCSATA-3گیگابایت،  128

ت درایو  جامدحال



ت درایو  .5 ت (درایو بردارید را جامد حال ببینید). 39صفحه در را جامد حال

ی را کامپیوتر  .1 ت کردن جدا برا ی (آماده کنید آماده قطعا ی ساز ی برا .(27صفحه در جداساز

ت تعویض و حذف مراحل  6فصل  40 هنده ارائه قطعا ت د مجازخدما

ت درایو براکت  بردارید:را رابط برد و جامد حال

ی درایو  .2 ی (درایو بردارید را نور ببینید). 28صفحه در را نور

کنید).مراجعه  31صفحه در پایین پوشش (به بردارید را پایینی پوشش  .3

س و بلغزانید  (1)کامپیوتر کنار سمت به را براکت  .1 .(2)کنید خارج کامپیوتر از را براکت سپ

ت کانکتور برد کابل  .2 کنید.جدا  (1)سیستم برد  ZIFکانکتور از را جامد حال

ی  .4 ی (به کنید خارج را باتر کنید).مراجعه  33صفحه در باتر

س پیچ  .3 ی را برد که را  M2.0 × 3.0 (2)فیلیپ بردارید.کند، می محکم کامپیوتر رو

ت درایو براکت برداشتن از قبل  کنید:دنبال را مراحل این اتصال، برد و جامد حال

ت  6-6جدول  ت شماره و توضیحا یدکیقطعا

L20458-001

شرح

ت درایو براکت  جامدحال

L22542-001

ت درایو کابل  جامدحال

ت درایو کانکتور برد  جامدحال

L20456-001

یدکیقطعه شماره 

ت درایو براکت  اتصالبرد و جامد حال



.(3)کنید جدا کامپیوتر از را رابط برد  .4

ی  ت درایو براکت نصب برا ش این اتصال، برد و جامد حال کنید.معکوس را رو

ی رویه  41قطعه تعویض ها



کنید:دنبال را زیر مراحل  ،WLANحذف از قبل 

ت تعویض و حذف مراحل  6فصل  42 هنده ارائه قطعا ت د مجازخدما

ی  .4 ی (به کنید خارج را باتر کنید).مراجعه  33صفحه در باتر

ی  ش این  WLANماژول نصب برا کنید.معکوس را رو

کنید).مراجعه  31صفحه در پایین پوشش (به بردارید را پایینی پوشش  .3

س پیچ  .2 س و بردارید را  M2.0 × 3.0 (2)فیلیپ بکشید.بیرون  (3)سوکت از را ماژول سپ

کنید.جدا  (1)ماژول از را آنتن کابل دو  .1

ی درایو  .2 ی (درایو بردارید را نور ببینید). 28صفحه در را نور

ی را کامپیوتر  .1 ت کردن جدا برا ی (آماده کنید آماده قطعا ی ساز ی برا .(27صفحه در جداساز

کنید:حذف را  WLANماژول 

ت  7-6جدول  ت شماره و توضیحا یدکیقطعا

MIMO (MU-Adapter Combo 4.2 Bluetooth + WiFi 1 × 1 802.11ac RTL8821CE Realtek  شود)می پشتیبانی 500-56371L

شرح یدکیقطعه شماره 

WLANماژول 



ی را کامپیوتر  .1 ت کردن جدا برا ی (آماده کنید آماده قطعا ی ساز ی برا .(27صفحه در جداساز

ی  ش این دیسک، هارد اتصال برد نصب برا کنید.معکوس را رو

کنید).مراجعه  37صفحه در دیسک هارد (به بردارید را دیسک هارد  .5

ش  ی رو 43قطعه تعویض ها

.(1)کنید جدا سیستم برد  ZIFکانکتور از را کابل  .1

بردارید:را دیسک هارد کانکتور 

ی درایو  .2 ی (درایو بردارید را نور ببینید). 28صفحه در را نور

س پیچ  .2 ی را برد که را  M2.0 × 3.0 (2)فیلیپ بردارید.کند، می محکم رایانه رو

کنید).مراجعه  31صفحه در پایین پوشش (به بردارید را پایینی پوشش  .3

کنید:دنبال را زیر مراحل هارد، رابط برد برداشتن از قبل 

.(3)کنید خارج کامپیوتر از را برد  .3

ی  .4 ی (به کنید خارج را باتر کنید).مراجعه  33صفحه در باتر

ت  8-6جدول  ت شماره و توضیحا یدکیقطعا

هاردکانکتور برد  100-45402L

شرح یدکیقطعه شماره 

هاردکانکتور برد 



ت /USBبرد  بردارید:را خوان کار

ت تعویض و حذف مراحل  6فصل  44 هنده ارائه قطعا ت د مجازخدما

تخوان، /USBبرد برداشتن از قبل  کنید:دنبال را زیر مراحل کار

ی  .4 ی (به کنید خارج را باتر کنید).مراجعه  33صفحه در باتر

ی  ت /USBبرد تعویض برا ش این خوان، کار کنید.معکوس را رو

کنید).مراجعه  31صفحه در پایین پوشش (به بردارید را پایینی پوشش  .3

س پیچ  .2 س و بردارید را  M2.0 × 3.0 (2)فیلیپ .(3)کنید جدا کامپیوتر از را برد سپ

ی درایو  .2 ی (درایو بردارید را نور ببینید). 28صفحه در را نور

ی  ZIFکانکتور از را کابل  .1 کنید.جدا  USB (1)برد رو

ی را کامپیوتر  .1 ت کردن جدا برا ی (آماده کنید آماده قطعا ی ساز ی برا .(27صفحه در جداساز

ت شماره و شرح  9-6جدول  یدکیقطعا

ت /USBبرد  خوانکار

یدکیقطعه شماره 

100-25402L

شرح

ت /USBبرد کابل  خوانکار

L20448-001

ت /USBبرد  خوانکار



ی  ZIFکانکتور از را پد تاچ کابل  .2 کنید.جدا  (2)پد تاچ دکمه برد رو

ی درایو  .2 ی (درایو بردارید را نور ببینید). 28صفحه در را نور

ش  ی رو 45قطعه تعویض ها

ی  ZIFکانکتور از را سیستم برد کابل  .1 کنید.جدا  (1)پد تاچ دکمه برد رو

ی را کامپیوتر  .1 ت کردن جدا برا ی (آماده کنید آماده قطعا ی ساز ی برا .(27صفحه در جداساز

.(4)کنید خارج کامپیوتر از را  TouchPadدکمه برد  .4

بردارید:را پد تاچ دکمه برد 

ی  .4 ی (به کنید خارج را باتر کنید).مراجعه  33صفحه در باتر

کنید:دنبال را زیر مراحل پد، تاچ دکمه برد برداشتن از قبل 

س پیچ دو  .3 ی را برد که را  M2.0 × 3.0 (3)فیلیپ کنید.باز کنند، می محکم کامپیوتر رو

ی  ش این  TouchPadدکمه برد نصب برا کنید.معکوس را رو

کنید).مراجعه  31صفحه در پایین پوشش (به بردارید را پایینی پوشش  .3

ت  10-6جدول  ت شماره و توضیحا یدکیقطعا

پدتاچ دکمه صفحه 

یدکیقطعه شماره 

L20451-001

شرح

پدتاچ دکمه برد کابل 

ندهامان 

پدتاچ دکمه صفحه 



کنید).مراجعه  31صفحه در پایین پوشش (به بردارید را پایینی پوشش  .3

کنید.جدا را  (1)لمسی نوار نوار  .2

ی  .4 ی (به کنید خارج را باتر کنید).مراجعه  33صفحه در باتر

کنید:دنبال را زیر مراحل پد، تاچ ماژول حذف از قبل 

ی را آن که چسبی تا بیاورید بیرون را پد تاچ ماژول تا کنید استفاده عالمت بدون و پالستیکی ابزار یک از کنید، شروع گوشه از  .3 باالیی پوشش رو
.(2)کنید جدا کند می محکم 

ی  پد:تاچ ماژول حذف برا

ی را کامپیوتر  .1 ت کردن جدا برا ی (آماده کنید آماده قطعا ی ساز ی برا .(27صفحه در جداساز

ت تعویض و حذف مراحل  6فصل  46 هنده ارائه قطعا ت د مجازخدما

ی  ZIFکانکتور از را پد تاچ کابل  .1 کنید.جدا پد تاچ دکمه و  (1)پد تاچ رو

ی درایو  .2 ی (درایو بردارید را نور ببینید). 28صفحه در را نور

ی  ZIFکانکتور از برد کابل  .(2)سیستم برد رو

ت  11-6جدول  ت شماره و توضیحا یدکیقطعا

پدتاچ ماژول 

یدکیقطعه شماره 

L20450-001

شرح

پدتاچ ماژول کابل 

L20449-001

پدتاچ ماژول 



باشد.دشوار آن برداشتن و باشد سفت بسیار است ممکن پد تاچ ماژول توجه: 

ش  ی رو 47قطعه تعویض ها

س و کنید شل را  TouchPadماژول لبه، هر اطراف در  .4 .(3)کنید جدا رایانه از را آن سپ

ی  ش این  TouchPadماژول نصب برا کنید.معکوس را رو



س پیچ  .2 ی را فن که را  M2.5 × 6.0 (2)فیلیپ بردارید.کند، می محکم رایانه رو

ت تعویض و حذف مراحل  6فصل  48 هنده ارائه قطعا ت د مجازخدما

ی درایو  .2 ی (درایو بردارید را نور ببینید). 28صفحه در را نور

.(1)کنید جدا سیستم برد از را فن کابل  .1

ی را کامپیوتر  .1 ت کردن جدا برا ی (آماده کنید آماده قطعا ی ساز ی برا .(27صفحه در جداساز

ی  ش این فن نصب برا س را رو کنید.برعک

بردارید:را فن 

کنید:دنبال را زیر مراحل فن، برداشتن از قبل 

3.

ی  .4 ی (به کنید خارج را باتر کنید).مراجعه  33صفحه در باتر

.(3)کنید بلند کامپیوتر از را فن 

کنید).مراجعه  31صفحه در پایین پوشش (به بردارید را پایینی پوشش  .3

ت  12-6جدول  ت شماره و توضیحا یدکیقطعا

پنکه L20474-001

شرح یدکیقطعه شماره 

پنکه



ی را کامپیوتر  .1 ت کردن جدا برا ی (آماده کنید آماده قطعا ی ساز ی برا .(27صفحه در جداساز

ش  ی رو 49قطعه تعویض ها

1.

ی درایو  .2 ی (درایو بردارید را نور ببینید). 28صفحه در را نور

س پیچ چهار سینک، هیت مجموعه در شده داده نشان ترتیب به  ی را حرارتی سینک که را  M2.0 × 3.0 (1)فیلیپ محکم کامپیوتر رو
بردارید.کند، می 

کنید).مراجعه  31صفحه در پایین پوشش (به بردارید را پایینی پوشش  .3

.(2)کنید بلند رایانه از را حرارتی سینک مجموعه 

ی  .4 ی (به کنید خارج را باتر کنید).مراجعه  33صفحه در باتر

کنید:دنبال را زیر مراحل سینک، هیت برداشتن از قبل 

2.

ی  ت از سینک هیت مجموعه حذف برا ی محصوال یکپارچه: UMAگرافیک دارا

ت  13-6جدول  ت شماره و توضیحا یدکیقطعا

شرح

100-38402L ی سینک هیت ی پردازنده با هایی مدل در استفاده برا UMAیکپارچه گرافیک و  Ryzen AMDها

100-1 402L ی سینک هیت ی پردازنده با هایی مدل در استفاده برا UMAیکپارچه گرافیک و  A9 A6/AMDها

L20494-001 ی حرارتی صفحه ی مدل در استفاده برا ی پردازنده با فن بدون ها  E2-9000eAMDها

یدکیقطعه شماره 

حرارتیسینک مونتاژ 



ت تعویض و حذف مراحل  6فصل  50 هنده ارائه قطعا ت د مجازخدما

1.

ی  ت از سینک هیت مجموعه حذف برا مجزا:گرافیک با محصوال

س پیچ شش سینک، هیت مجموعه در شده داده نشان ترتیب به  ی را حرارتی سینک که را  M2.0 × 3.0 (1)فیلیپ کامپیوتر رو
بردارید.کند، می محکم 

2.

کنیدتمیز کامالً آن به مربوط سیستم و  (1)سینک هیت سطح از را حرارتی مواد  .3

.(2)کنید بلند رایانه از را حرارتی سینک مجموعه 

ت کیت با همراه جایگزین حرارتی مواد است.  (2)تخته جزء شود، می جدا سینک هیت که بار هر  سیستم برد و سینک هیت یدکی قطعا
است.موجود 



.(2)کنید بلند کامپیوتر از را حرارتی صفحه 

ی شده داده نشان ترتیب به  ی پیچ حرارتی، صفحه رو ی را حرارتی صفحه که را  M2.0 Phillips ƭve × 3.0 (1)ها می محکم رایانه رو
بردارید.کند، 

1.

ی و (1) (3)سینک هیت سطوح از را حرارتی مواد  .3 ت کیت با همراه جایگزین حرارتی مواد کنید . تمیز کامل طور به (2) (4)سیستم برد اجزا قطعا
است.موجود سیستم برد و سینک هیت یدکی 

ی رویه  51قطعه تعویض ها

2.

ی  ی مدل از حرارتی صفحه حذف برا فن:بدون ها



ی  ش این سینک، هیت مجموعه یا حرارتی صفحه نصب برا کنید.معکوس را رو

ت تعویض و حذف مراحل  6فصل  52 هنده ارائه قطعا ت د مجازخدما

مواد کنید . تمیز کامل طور به  (2)سیستم برد جزء و  (1)حرارتی صفحه سطح از را حرارتی مواد شود، می جدا حرارتی صفحه که بار هر  .3
ت کیت و حرارتی صفحه با همراه جایگزین حرارتی  است.موجود سیستم برد یدکی قطعا



نمایشگرمونتاژ 

ی از را نوار  ی نمایشگر کانکتور رو .(1)بردارید سیستم برد رو

بردارید:را نمایشگر مجموعه 

ی  ها ی نمایشگر ها نیستند. امان در کامل لوال هستند.امان در فرعی جزء سطح در فقط نمایشگر

کنید.جدا  (2)کانکتور از را کابل  .2

1.

ی درایو  .2 ی (درایو بردارید را نور ببینید). 28صفحه در را نور

س پهن سر پیچ  .5 ی از را  M2.0 × 2.0 (2)فیلیپ کنید.باز راست سمت نمایشگر لوال

س پیچ چهار  .4 ی از را  M2.5 × 6.0 (1)فیلیپ ها کنید.باز نمایشگر لوال

ی را کامپیوتر  .1 ت کردن جدا برا ی (آماده کنید آماده قطعا ی ساز ی برا .(27صفحه در جداساز

کنید:دنبال را زیر مراحل نمایش، صفحه برداشتن از قبل 

کنید.جدا  (3)گیره از را کابل  .3

ی  .4 ی (به کنید خارج را باتر کنید).مراجعه  33صفحه در باتر

ش  ی رو 53قطعه تعویض ها

ها  .6 .(3)بچرخانید باال سمت به را لوال

کنید).مراجعه  31صفحه در پایین پوشش (به بردارید را پایینی پوشش  .3



ها که شوید مطمئن لوال، پوشش تعویض هنگام  س و کنید تراز را پوشش بچرخند. پایین سمت به توانند می که جایی تا لوال شروع باال از سپ
ی پایین سمت به را پوشش و کنید  ها رو ب پایین امتداد در ها گیره که کنید حاصل اطمینان بچرخانید. لوال گیرند.می قرار نمایش صفحه در

ی  .1 س و  (1)شود جدا نمایشگر محفظه از تا بکشید باال سمت به لوال نزدیک را آن لوال، پوشش برداشتن برا نمایشگر محفظه از را لوال پوشش سپ
بردارید. (2)

ی روکش  ت شماره با لوال ها هستند:دسترس در زیر یدکی قطعا

ت تعویض و حذف مراحل  6فصل  54 هنده ارائه قطعا ت د مجازخدما

 :100-0 4L سیارکینقره

.(4)کنید جدا کامپیوتر از را نمایشگر  .7

 :100-1 4L تیرهخاکستر نقره

ی  کنید:حذف را نمایشگر مجموعه فرعی اجزا



ب  است.دسترس در  L20421-001یدکی قطعه شماره با نمایشگر قا

ت در  ب تعویض به نیاز صور نمایشگر:قا

طرفه.)یک چسب 

ب ب  بردارید.را  (5)قا

ب از را  (1)ماژول آ.  استشده متصل دابل با (ماژول کنید. جدا نمایشگر پشتی قا

س پیچ دو آ.  ب،  (2)باالیی قسمت بردارید، را  M2.0 × 3.0 (1)فیلیپ ی لبه قا س و  (3)راست و چپ سمت داخلی ها ب  (4)پایین سپ را قا
نمایشگرمحفظه از شود. باز تا کنید خم 

ت در  میکروفون:دوربین/ماژول تعویض به نیاز صور

2.

3.

ش  ی رو 55قطعه تعویض ها



ی پانل مهم:  ی پیچ با  HDها ی پانل شوند. می محکم نمایشگر محفظه رو شوند.می محکم چسب نوار با  FHDها

ت تعویض و حذف مراحل  6فصل  56 هنده ارائه قطعا ت د مجازخدما

4. ت در  نمایشگر:پنل تعویض به نیاز صور

س پیچ چهار  ی را پانل که را  M2.0 × 3.0فیلیپ کنید.باز کند، می محکم نمایشگر محفظه رو

در  L20446-001یدکی قطعه شماره با  VGAدوربین ماژول است. دسترس در 74402L-100 یدکی قطعه شماره با  HDدوربین ماژول 
است.دسترس 

ی پنل آ.  :HDها

کنید.جدا میکروفون دوربین/ماژول از را  (2)کابل ب 



080-100 یدکی قطعه شماره با نمایش صفحه کشش قابل چسب نوار  2L است.موجود

بکشید.بیرون پانل راست و چپ سمت پشت از را نوار ب 

ها کند، می محکم آن به را نمایش صفحه پنل کابل کانکتور که را  (2)چسب گاه تکیه نوار د  کنیدر

ی پنل  ت شماره با خام نمایش ها هستند:دسترس در زیر یدکی قطعا

ی پنل  :FHDها

f.  بردارید.را نمایشگر پانل

هید قرار نمایشگر محفظه کنار در وارونه را آن و بچرخانید جلو سمت به را نمایش صفحه باالیی لبه  .(1)د

ی رویه  57قطعه تعویض ها

کنید.جدا نمایش صفحه از را  (3)نمایش صفحه کابل ه. 

ی پنل ج  :FHDو  HDها

بکشید.را آن بار چندین باید نوار کامل شدن جدا از قبل توجه: 

HDL50021-001: 

نمایشصفحه 



س پیچ سه آ.  کنید.جدا لوال هر از را  M2.5 × 2.5 (1)فیلیپ

6.

ت در  ی تعویض به نیاز صور ها .5نمایشگر:لوال

ت تعویض و حذف مراحل  6فصل  58 هنده ارائه قطعا ت د مجازخدما

FHDL50022-001: 

ی  ها هستند.دسترس در  L20420-001یدکی قطعه شماره با نمایشگر لوال

ی گیره از را کابل آ.  ی و پایینی لبه در شده تعبیه مسیریابی کانال و نگهدارنده ها ها  (1)نمایشگر محفظه کنار کنید.ر

ی ب  ها بردارید.را  (2)نمایشگر لوال

ت در  نمایشگر:پنل کابل تعویض به نیاز صور



ت شماره با ها آنتن  هستند:دسترس در زیر یدکی قطعا

.(2)نمایشگر محفظه طرفین 

ت شماره با نمایش صفحه کابل  است:دسترس در زیر یدکی قطعا

L23060-001:  ی مدل باریکحاشیه آنتن، تک ها

L20445-001:  ی مدل آنتنتک ها

بردارید.را  (2)نمایش صفحه کابل ب 

7. ت در  ی کابل تعویض به نیاز صور گیرنده:فرستنده و سیم بی آنتن ها

 :100- 5032L ی مدل باریکحاشیه آنتن، دو ها

 :100-46032L نمایشگرFHD،  لمسیغیر

L20444-001:  ی مدل آنتندو ها

L20443-001:  نمایش صفحهHD،  لمسیغیر

ی ب  ها ی از را بیسیم آنتن کابل ها کنیدجدا آن در تعبیهشده مسیریابی کانال و نگهدارنده گیره

ی رویه  59قطعه تعویض ها

ی از را ها آنتن آ.  بردارید. (1)نمایشگر محفظه باال



موقعیتگوشه قطعه چهار  :(1)

ب  ت شماره با نمایشگر پشتی قا است:دسترس در زیر یدکی قطعا

ت که شوید مطمئن  ،FHDنمایشگر مجموعه مجدد مونتاژ هنگام  قابل چسب نوار و  L23065-001شماره یدکی قطعه نمایشگر، متفرقه کیت از را زیر قطعا
080-100 یدکی قطعه شماره نمایش، صفحه کشش  2L کنید.نصب نمایشگر محفظه در

ی زیر تصویر از  کنید.استفاده  (2)نمایشگر کابل و  (1)آنتن کابل نمایش صفحه در کابل مناسب مسیر تعیین برا

ت تعویض و حذف مراحل  6فصل  60 هنده ارائه قطعا ت د مجازخدما

ی تا کنید معکوس را مراحل این  کنید.نصب و جمع دوباره را نمایشگر مونتاژ اجزا

نمایشصفحه کشش قابل چسب نوار  :(3)

واشردو  :(2)

 :100-78 4L تیرهخاکستر نقره

 :100-68 4L سیارکینقره



ش  ی رو 61قطعه تعویض ها



شرح

xx1L50005-

 A4-9125AMDپردازنده 

xx1L50004-

 A6-9225AMDپردازنده 

xx1L50006-

xx1L50003-

یدکیقطعه شماره 

 A9-9425AMDپردازنده 

 2200URyzen AMD-3پردازنده 

-2 745Lxx1

 E2-9000eAMDپردازنده 

کنید)مراجعه  31صفحه پایین جلد (به پایین جلد ب 

کنید)مراجعه  42صفحه در  WLANماژول (به  WLANماژول  •

ی کابل  .1 کنید:جدا سیستم برد از را زیر ها

ت /USBبرد کابل  :(4) خوانکار

بلندگوکابل  :(3)

ی که شوید مطمئن سیستم، برد تعویض هنگام  ت (در زیر اجزا ب سیستم برد از را لزوم) صور ی و کرده جدا معیو جایگزین سیستم برد رو
کنید:نصب 

پدتاچ دکمه برد کابل  :(6)

ی را کامپیوتر  .1 ت کردن جدا برا ی (آماده کنید آماده قطعا ی ساز ی برا .(27صفحه در جداساز

ی کیت تمام توجه:  ت ها شود.می جایگزین حرارتی مواد شامل سیستم برد یدکی قطعا

کنید)مراجعه  49صفحه در حرارتی سینک مونتاژ (به حرارتی سینک  •

ی ماژول  • کنید)مراجعه  35صفحه در حافظه (به حافظه ها

کنید:دنبال را زیر مراحل سیستم، برد برداشتن از قبل 

کلیدصفحه کابل  :(5)

xxxxxx-601:  ویندوزعامل سیستم

ی درایو آ.  ی درایو (به نور کنید)مراجعه  28صفحه در نور

xxxxxx-001:  ی عامل سیستم یغیر ها ویندوز

کنیدیادداشت تعویض و برداشتن حین در را پیچ هر محل و اندازه مهم: 

بردارید:را سیستم برد 

ی همه  ها کنند:می استفاده زیر قطعه شماره از سیستم برد

کنید)مراجعه  53صفحه در نمایشگر مونتاژ (به نمایشگر د 

ی  .2 کنید:حذف را زیر اجزا

هاردرابط کابل  :(2)

س نور کابل  :(1) کلیدصفحه زمینه پ

ی ج  ی (به باتر کنید)مراجعه  33صفحه در باتر

ت تعویض و حذف مراحل  6فصل  62 هنده ارائه قطعا ت د مجازخدما

ت  14-6جدول  ت شماره و توضیحا یدکیقطعا

سیستمبرد 



س پیچ دو  .2 ی را سیستم برد که را  M2.0 × 3.0فیلیپ .(1)کنید باز میکنند، محکم رایانه رو

س و کرده بلند را سیستم برد چپ سمت  .(2)کنید جدا کامپیوتر از را سیستم برد سپ

ش  ی رو 63قطعه تعویض ها

برقاتصال کابل  :(7)

3.

ی  کنید.معکوس را رویه این سیستم برد نصب برا



کنید).مراجعه  31صفحه در پایین پوشش (به بردارید را پایینی پوشش  .3

ی گیره از را بلندگو کابل  .1 .(1)کنید جدا رایانه در شده تعبیه ها

ها  بردارید:را بلندگو

ی درایو  .2 ی (درایو بردارید را نور ببینید). 28صفحه در را نور

ی را کامپیوتر  .1 ت کردن جدا برا ی (آماده کنید آماده قطعا ی ساز ی برا .(27صفحه در جداساز

ت تعویض و حذف مراحل  6فصل  64 هنده ارائه قطعا ت د مجازخدما

کنید).مراجعه  53صفحه در نمایشگر مجموعه (به بردارید را نمایشگر  .5

ها، برداشتن از قبل  کنید:دنبال را زیر مراحل بلندگو

ی  ها نصب برا ش این بلندگو کنید.معکوس را رو

ی  .4 ی (به کنید خارج را باتر کنید).مراجعه  33صفحه در باتر

ها  .2 .(2)کنید خارج رایانه از را بلندگو

ت  15-6جدول  ت شماره و توضیحا یدکیقطعا

اسپیکرکیت  100-35402L

شرح یدکیقطعه شماره 

ها بلندگو



کنید).مراجعه  62صفحه در سیستم برد (به بردارید را سیستم برد  .5

.(2)کنید جدا رایانه از را برق اتصال کابل  .2

ی را کامپیوتر  .1 ت کردن جدا برا ی (آماده کنید آماده قطعا ی ساز ی برا .(27صفحه در جداساز

ی  ش این برق، اتصال کابل نصب برا کنید.معکوس را رو

کنید).مراجعه  53صفحه در نمایشگر مجموعه (به بردارید را نمایشگر  .6

ی درایو  .2 ی (درایو بردارید را نور ببینید). 28صفحه در را نور

ش  ی رو 65قطعه تعویض ها

بردارید:را برق اتصال کابل 

کنید).مراجعه  31صفحه در پایین پوشش (به بردارید را پایینی پوشش  .3

ی گیره از را کابل  .1 .(1)کنید جدا رایانه در شده تعبیه ها

ی  .4 ی (به کنید خارج را باتر کنید).مراجعه  33صفحه در باتر

کنید:دنبال را زیر مراحل برق، اتصال کابل کردن جدا از قبل 

ت  16-6جدول  ت شماره و توضیحا یدکیقطعا

برقاتصال کابل  L20475-001

شرح یدکیقطعه شماره 

-in)(DCبرق اتصال کابل 



-AB1

-041

xx1L50001-

ت  متحدهایاال

جنوبیکره 

-291

تایلند

-171

ژاپن

قطعه شماره 
یدکی

روسیه

-061

هندوستان

مشکیجت کیبورد، 

کانادافرانسه 

قطعه شماره 
یدکی

-261

-251

-BA1

-141

تایوان

-001

-281

بلژیک

-BB1

وفنالند دانمارک، 

-131

-211

س نور بدون کلید، صفحه  ینقره زمینه، پ ا

-DB1

-161

-031

ی  کشور در استفاده برا
منطقهیا 

-071

ی  اسلواکیچک / جمهور

یونان

بلغارستان

فرانسه

اسپانیا

بوقلمون

نروژ

یدکیقطعه شماره 

-D61

اسرائيل

هلند

-151

یدکیقطعه شماره 

-BG1

-A41

-051

شیلی

س سوئی

آلمان انگلستان

xx1L50000-

-DH1

اسلوونی

یعربستان  سعود

-B31

ایتالیا

ی  کشور در استفاده برا
منطقهیا 

پرتغالکشور 

مجارستان

-FL1

شرح

-AD1

ی  کشور در استفاده برا
منطقهیا 

ت تعویض و حذف مراحل  6فصل  66 هنده ارائه قطعا ت د مجازخدما

س  ت سایر کردن جدا از پ ماند.می باقی کلید صفحه با باالیی پوشش رایانه، از یدکی قطعا

ت شماره  ƭrstجدول بخش، این در  ها اصلی یدکی قطعا هد. می ارائه را کیبورد ی دوم جدول د ها هد.می ارائه را کشور کد د

ت کشور کد  18-6جدول  یدکیقطعا

ت  17-6جدول  ت شماره و توضیحا یدکیقطعا

کلیدصفحه با باالیی پوشش 



ی راه شروع  کامپیوترانداز

ب و پیمایش   SetupComputerدر انتخا

ت بازیابی   SetupComputerدر کارخانه تنظیما

ی راه از استفاده با  کامپیوترانداز

ت ها فرض پیش بازیابی توجه:  هد.نمی تغییر را دیسک هارد حال د

ی  • ت ذخیره برا ی از خروج و تغییرا ها ب را  Main Setup، Computerمنو ب را  Exit and Changes Saveکنید ، انتخا وکنید انتخا

ی  • ب برا ی و تب کلید از منو، مورد یک یا منو یک انتخا ها س و کنید استفاده کلید صفحه پیکان کلید هید ، فشار را اینتر سپ یاد

ی از اگر توجه:  ها ی دار جهت کلید ب کردن برجسته برا هید .فشار را اینتر باید کنید، می استفاده خود انتخا د

ی از اگر توجه:  ها ی دار جهت کلید ب کردن برجسته برا هید .فشار را اینتر باید کنید، می استفاده خود انتخا د

Main 2.  ب را س و  Exit and Defaults Factory Applyکنید ، انتخا ب را  Yesسپ کنید.انتخا

ی از اگر توجه:  ها ی دار جهت کلید ب کردن برجسته برا هید .فشار را اینتر باید کنید، می استفاده خود انتخا د

ی  • ی راست سمت گوشه در را پایین یا باال فلش پایین، و باال به پیمایش برا ب صفحه باال یاکنید، انتخا

 67Setup Computerاز استفاده 

ی گر اشاره دستگاه یک از  ب برا کنید.استفاده مورد انتخا

س  ب را  Yesسپ کنید.انتخا

ت ایجاد هنگام توجه:  ها باشید. مراقب بسیار  Setup، Computerدر تغییرا ی رایانه صحیح عملکرد از توانند می خطا کنند.جلوگیر

ی  ش از یکی  Setup Computerاز خروج برا ی رو ب را زیر ها کنید:انتخا

ی  • ی بستن برا ها ی کادر هید فشار را  esc Setup، Computerاصلی صفحه به بازگشت و باز گفتگو س و د ی دستورالعمل سپ ی ها کنید.دنبال را صفحه رو

Setup Computer  یا(BIOS)، System Output Input/Basic  ی دستگاه تمام بین ارتباط ی ها ی خروجی و ورود کلید، صفحه نمایش، صفحه دیسک، درایو (مانند سیستم رو
ی تنظیماتی شامل  Setup Computerکند. می کنترل را چاپگر) و ماوس  ی انواع برا ها ی ترتیب نصبشده، دستگاه است.توسعهیافته حافظه و سیستم میزان و رایانه، راهانداز

ی پایین کلید یا باال فلش کلید از  کنید.استفاده کلید صفحه رو

ت  ی راه با شما تغییرا آیند.می در اولیه حالت به کامپیوتر مجدد انداز

س و شوید خارج  ب را  Yesسپ کنید.انتخا

ی راه یا روشن را کامپیوتر   ی که هنگامی و کنید، مجدد انداز هر  HPلوگو هید فشار را  f10شد، ظا شوید. Setup Computerوارد تا د

Setup Computer 1.  ی راه شروع به کنید. شروع را کنید.مراجعه  67صفحه در کامپیوتر انداز

ی  • ی از خروج برا ها ت ذخیره بدون  Setup Computerمنو ب را  Mainخود، تغییرا ب را  Changes Ignoreکنید ، انتخا وکنید انتخا

ی  ت تمام برگرداندن برا ی به  Setup Computerدر تنظیما کنید:دنبال را مراحل این بودند، شده تنظیم کارخانه در که مقادیر

ی راه  7  SureHPو  ،TPM، (BIOS)کامپیوتر انداز
کنیدشروع 



بایوسنسخه تعیین 

بایوسآپدیت دانلود 

-یا  -

ی احتیاط:  هش برا ب برق آداپتور از استفاده با رایانه که کنید نصب و دانلود زمانی فقط را  BIOSبهروزرسانی ناموفق، نصب یا رایانه به آسیب خطر کا به متناو
ی با رایانه که هنگامی است. متصل اطمینان قابل خارجی برق  ی اتصال دستگاه به کند، می کار باتر ی تغذیه منبع به یا است متصل اختیار است، متصل اختیار
کنید:دنبال را ها دستورالعمل این نصب، و دانلود حین در نکنید. نصب یا دانلود را  BIOSرسانی روز به 

ی  ی تصمیم برا کنید.تعیین خود رایانه در را  BIOSنسخه ابتدا دارید،  Setup Computer (BIOS)رسانی روز به به نیاز آیا اینکه مورد در گیر

Updates 2.  ب را س و کنید انتخا ب را  messages and updates for Checkسپ کنید.انتخا

کنید:دنبال را مراحل این دانلود، قسمت در  .4

ی دستورالعمل  .3 ی ها کنید.دنبال را صفحه رو

ش را کامپیوتر  نکنید.شروع را  Sleepیا نکنید خامو

ت  ی راه با شما تغییرا آیند.می در اولیه حالت به کامپیوتر مجدد انداز

Setup Computer 1.  ی راه شروع به کنید. شروع را کنید.مراجعه  67صفحه در کامپیوتر انداز

ی راه  7فصل  68  StartSure HPو  ،TPM، (BIOS)کامپیوتر انداز

ت  همچنین بایوس نسخه اطالعا استفاده با یا هستید) ویندوز در قبالً (اگر cse+nf دادن فشار با شود) می شناخته نیز سیستم بایوس و  ROMتاریخ نام به (
ت از  است.دسترسی قابل رایانه تنظیما

ت در توجه:  ب منتخب، محصوال ی به است ممکن ها انتخا ی فرض پیش اعمال جا هند.نمایش را  Defaults Restoreخروج ، و کارخانه ها د

ی نسخه  ب در است ممکن  BIOSشده روز به ها باشد.موجود  HPسایت و

س و شوید خارج  ب را  Yesسپ کنید.انتخا

ب، برق پریز از برق کابل کردن جدا با  نکنید.جدا کامپیوتر از را برق متناو

ی  .3 ی از خروج برا ها ت ذخیره بدون  Setup Computerمنو ب را  Mainخود، تغییرا ب را  Changes Ignoreکنید ، انتخا وکنید انتخا

support 1.  ی کادر در را س و کنید تایپ وظیفه نوار جستجو ب را  Assistant Support HPبرنامه سپ کنید.انتخا

ت بازیابی هنگام توجه:  ت کارخانه، تنظیما ت و عبور رمز تنظیما کند.نمی تغییر شما امنیتی تنظیما

Main 2.  س و ب را  Information Systemسپ کنید.انتخا

ی بسته از برخی  ی ها ی دانلود ی که هستند  Readme.txtنام به  ƭleیک حاو است. ƭleیابی عیب و نصب مورد در اطالعاتی حاو

ی  ی نسخه بررسی برا ی ها کنید.مراجعه  68صفحه در بایوس رسانی روز به دانلود به بایوس، بعد

نکنید.جدا یا وصل خارج، وارد، را سیمی یا کابل وسیله، هیچ 

ی از اگر توجه:  ها ی دار جهت کلید ب کردن برجسته برا هید .فشار را اینتر باید کنید، می استفاده خود انتخا د

ی بیشتر  ها بسایت در بایوس بهروزرسانی ی در  HPو بها ی  SoftPaqsنام به فشردهشده قال میشوند.بستهبند

ب وظیفه نوار در را سوال عالمت نماد  کنید.انتخا

بایوسرسانی روز به 



ت  ت (فقط  TPMبایوس تنظیما انتخابی)محصوال

TPM  ی امنیت ی را بیشتر هم شما کامپیوتر برا ت توانید می کند. می فرا هید.تغییر  Setup Computer (BIOS)در را  TPMتنظیما د

ی راه یا روشن را کامپیوتر  • ی که هنگامی و کنید مجدد انداز هر  HPلوگو هید فشار را f شد، ظا شوید. Device Bootوارد تا د

ی پوشه اید، کرده ضبط قبالً که دیسکی هارد مسیر از استفاده با  .3 ی که ا کنید.باز را است رسانی روز به حاو

Security 2.  ب را ب را  Security Embedded TPMکنید ، انتخا س و کنید انتخا ی دستورالعمل سپ ی ها کنید.دنبال را صفحه رو

ب را خود دیسک هارد نام  .2 است. Disk Local (:C)معموالً هارد نام کنید. انتخا

ی به  .1 کنید:پیدا دسترسی  Options Device Bootمنو

Setup Computer 1.  ی راه شروع به کنید. شروع را کنید.مراجعه  67صفحه در کامپیوتر انداز

ت دستگاه یک  .2 ب را بو هید فشار را  enterکنید، انتخا س و د ی دستورالعمل سپ ی ها کنید.دنبال را صفحه رو

ی دستورالعمل ب  ی ها ب تا کنید دنبال را صفحه رو ی دیسک هارد در را خود انتخا کنید.بارگیر

شود.می شروع  BIOSنصب 

ت  ت (فقط  TPMبایوس تنظیما 69انتخابی) محصوال

ی  .4 .(ƭlHnDmH.exe(مثالً کنید کلیک دوبار دارد  .exeپسوند که  ƭleرو

ی بر حاضر حال در که بایوس نسخه با را آن و کرده شناسایی را  BIOSرسانی روز به آخرین آ.  شناسه یا نام تاریخ، کنید. مقایسه است شده نصب شما رایانه رو
ت این به است ممکن کنید. یادداشت را دیگر  س بعداً، را بروزرسانی تا باشید داشته نیاز اطالعا کنید.پیدا خود، دیسک هارد در دانلود از پ

ی، بهروزرسانی گونه هر نصب از قبل میکنید، وصل شبکه به را خود رایانه اگر توجه:  ی بهویژه نرمافزار ها شبکه سرپرست با سیستم، بایوس بهروزرسانی
ت  کنید.مشور

شمادیسک هارد از 

ی  هاگزینه منو

س توجه:  ی بر پیامی اینکه از پ ش را آمیز موفقیت نصب نمایش صفحه رو کنیدحذف را شده دانلود  ƭleتوانید می کرد، گزار

باشید.داشته دسترسی مسیر این به باید هستید، آپدیت نصب آماده که زمانی 

ت قوانین، با  TPMاز شما نظر مورد استفاده که شوید مطمئن باید سیستم، این در  (TPM)معتمد پلتفرم ماژول عملکرد کردن فعال از قبل مهم:  ی و مقررا ها خطمشی
ت در و دارد مطابقت مربوطه محلی  ها باید وجود، صور ها یا تأییدیه ی کنید. دریافت را مجوز از شما استفاده عملکرد/از ناشی انطباق به مربوط مسائل گونه هر برا
TPM  ت که ی و کامل طور به را ها مسئولیت تمام کند، می نقض را باال در شده ذکر الزاما هید عهده بر انحصار ت قبال در مسئولیتی هیچ  HPداشت. خوا تعهدا
هد مرتبط  داشت.نخوا

ی مکان به رسیدن مسیر  کنید.یادداشت شود، می دانلود بایوس رسانی روز به آن در که را خود دیسک هارد رو

ی دستورالعمل کردن دنبال با را نصب  .5 ی ها کنید.تکمیل صفحه رو

ی کادر در را فایل  .1 س و کنید تایپ وظیفه نوار جستجو ب را  Explorer Fileسپ کنید.انتخا

ی  ب برا ت دستگاه یک پویا انتخا ی بو ی دنباله برا کنید:دنبال را مراحل این فعلی، راهانداز

ی  ت به دسترسی برا  Setup:Computerدر  TPMتنظیما

ت اگر توجه:  هید، تغییر  Hiddenبه را  TPMتنظیما هده قابل عامل سیستم در  TPMد نیست.مشا

ت بایوس نصب مراحل  س که را دستورالعملی هر است. متفاو ی دانلود تکمیل از پ داده نمایش دستورالعملی هیچ اگر کنید. دنبال شود، می داده نمایش صفحه رو
کنید:دنبال را زیر مراحل نشد، 

ت ترتیب تغییر  fاعالن از استفاده با بو



ت (فقط  Start Sure HPاز استفاده  منتخب)محصوال

ی راه  7فصل  70  StartSure HPو  ،TPM، (BIOS)کامپیوتر انداز

ی  ها ی مدل ی  Start Sure HPبا منتخب کامپیوتر ی میشوند، پیکربند ت نظر از را رایانه بایوس که فناور  BIOSاگر میکند. کنترل خرابی یا حمال
ب  گرداند.می باز خود قبلی امن حالت به کاربر دخالت بدون را بایوس خودکار طور به  Start Sure HPگیرد، قرار حمله مورد یا شود خرا

ی  ب را  product your Findبروید. //:support www.hp.com/httpبه  Start، Sure HPبه مربوط اسناد آخرین به دسترسی برا و کنید انتخا
س  ی دستورالعمل سپ ی ها کنید.دنبال را صفحه رو

Start Sure HP  ی ت از بتوانند کاربران اکثر تا است شده فعال قبل از و شده پیکربند ی کنند. استفاده  Start Sure HPفرض پیش تنظیما پیکربند
کرد.سفارشی پیشرفته کاربران توسط توان می را فرض پیش 

http://www.hp.com/support


 WindowsDiagnostics Hardware PC HPدانلود 

ت (فقط  Windows Diagnostics Hardware PC HPاز استفاده  محصوال
منتخب)

ی دستورالعمل  نمایشصفحه ها

ها.دستورالعمل 

مدیر

ی  • ی رایانه از باید ابزار این دانلود برا ی فایل فقط زیرا کنید استفاده ویندوز است.شده ارائه  .exeها

ی ب  س و  Moreکرده، راست کلیک  Windows Diagnostics Hardware PC HPرو ب را  as Runسپ کنیدانتخا

هید که را تشخیصی آزمایش نوع شد، باز ابزار وقتی  .2 ب کنید اجرا میخوا س و کنید انتخا ی سپ کنید.دنبال را صفحه رو

ی دستورالعمل  • است.شده ارائه انگلیسی زبان به فقط  Windows Diagnostics Hardware PC HPدانلود ها

هد می تشخیص را نقصی  Windows Diagnostics Hardware PC HPکه هنگامی   ID Failureرقمی  24کد یک دارد، افزار سخت تعویض به نیاز که د
ی گزینه از یکی نمایش صفحه شود. می تولید  هد:می نشان را زیر ها د

ی   Assistant:Support HPاز  Diagnostics Hardware PC HPویندوز به دسترسی برا

ت (فقط  Windows Diagnostics Hardware PC HPاز استفاده  71منتخب) محصوال

-یا  -

ب را لغو دارید، زمان هر در تشخیصی آزمایش توقف به نیاز اگر توجه:  کنید.انتخا

س  ی  Diagnostics، Hardware PC HPویندوز نصب از پ این  Assistant Support HPیا  Support and Help HPاز آن به دسترسی برا
کنید.دنبال را مراحل 

ب وظیفه نوار در را سوال عالمت نماد  کنید.انتخا

-یا  -

ی بر  Windows Diagnostics Hardware PC HPاگر  ی کنید. نصب و دانلود را آن باید ابتدا نیست، نصب شما رایانه رو  ،Windowsدانلود برا
Diagnostics Hardware PC HP  دانلود بهWindows Diagnostics Hardware PC HP  کنید.مراجعه  71صفحه در

س و کنید اسکن را کد همراه، تلفن دستگاه یک با شود. می داده نمایش  (QR)سریع پاسخ کد یک  • هیدادامه سپ د

Windows Diagnostics Hardware PC HP  هد می امکان شما به که است ویندوز بر مبتنی ابزار یک ی تست د ی را تشخیصی ها آیا اینکه تعیین برا
ی خرابی تشخیص منظور به ویندوز عامل سیستم در ابزار این کنید. اجرا خیر، یا کند می کار درستی به کامپیوتر افزار سخت  ی سخت ها شود.می اجرا افزار

ی کادر در را پشتیبانی آ.  س و کنید تایپ وظیفه نوار جستجو ب را  Assistant Support HPبرنامه سپ کنید .انتخا

ب را  Startدکمه آ.  س و کنید انتخا ب را  Support and Help HPسپ کنید.انتخا

س و  Diagnosticsج  ب را  Windows Diagnostics Hardware PC HPسپ کنید.انتخا

ب را پیوند شود. می داده نمایش  ID Failureپیوند  • ی دستورالعمل و کنید انتخا ی ها کنید.دنبال را صفحه رو

ب را  ƭ[esو یابی عیب ب  کنید .انتخا

ی  .1 هنما از  Diagnostics Hardware PC HP Windowsبه دسترسی برا :HPپشتیبانی و را

کنید.دنبال را ها دستورالعمل آن شود. می داده نمایش پشتیبانی با تماس دستورالعمل  •

 DiagnosticsHardware PC HPاز استفاده  8



 UEFIDiagnostics Hardware PC HPاز استفاده با 

هد می تشخیص را نقصی  Windows Diagnostics Hardware PC HPکه هنگامی   ID Failureرقمی  24کد یک دارد، افزار سخت تعویض به نیاز که د
ی شود. می تولید  مشکل:حل در کمک برا

ی  س و کنید کلیک دوبار  ƭle .exeرو ی دستورالعمل سپ ی ها کنید.دنبال را صفحه رو

ی  کنید:دنبال را زیر مراحل محصول، شماره یا نام اساس بر  Windows Diagnostics Hardware PC HPدانلود برا

هید.ارائه را  ID Failureکد و بگیرید تماس پشتیبانی با  د

ی توجه:  ت، از برخی برا کنید.دانلود  USBفلش درایو در محصول شماره یا نام از استفاده با را افزار نرم باشد الزم است ممکن محصوال

ی آن در  .ƭle exeفایل که بروید  USBفلش درایو یا رایانه پوشه به   است،شده بارگیر

-یا  -

ی توجه:  یار S، 10 Windowsبرا یاه هنا ی   زیرا کنید، استفاده  USBدرایو فلش و  Windowsرایانه از باید  UEFI، HPپشتیبانی محیط ایجاد و دانلود برا
ی فقط  ها ی میشوند. ارائه  .exeفایل ت برا ببینید.را  73صفحه در  USBفلش درایو در  UEFI Diagnostics Hardware PC HPدانلود بیشتر، اطالعا

drivers and software Get 2.  ب را ب را خود محصول نوع کنید، انتخا س و کنید انتخا نمایش که جستجویی کادر در را محصول شماره یا نام سپ
کنید.وارد شود می داده 

ی  کنید:دنبال را زیر مراحل  Windows Diagnostics Hardware PC HPدانلود برا

 DiagnosticsHardware PC HPاز استفاده  8فصل  72

بروید.//:support www.hp.com/httpبه  .1

راندن.

ب محل در ابزار  شود.می دانلود شده انتخا

3.

Windows Diagnostics HP Download 2.  ب را س و کنید انتخا ب  USBفلش یا رایانه در را مکانی سپ کنیدانتخا

ت ویندوز در شما رایانه اگر  ی  UEFI Diagnostics Hardware PC HPاز توانید می شود، نمی بو ت تشخیص برا ی سخت مشکال کنید.استفاده افزار

شود.می داده نمایش  Diagnostics PC HPاصلی صفحه بروید. //:pcdiags techcenter/go/www.hp.com/httpبه  .1

ب را  ، Download Diagnosticsبخش در  س و کنید، انتخا ی سپ ها ی دستورالعمل  diagnosticsخاص نسخه تا کنید دنبال را صفحه رو
Windows  ی را ب خود  USBفلش درایو یا رایانه در دانلود برا کنید.انتخا

ی  کنید:دنبال را زیر مراحل  Windows Diagnostics Hardware PC HPنصب برا

Interface) Firmware Extensible (8niƭed UEFI Diagnostics Hardware PC HP  هد می امکان شما به ی تست د ی را تشخیصی ها اینکه تعیین برا
هید. انجام خیر، یا کند می کار درستی به رایانه افزار سخت آیا  ی خرابی بتواند تا شود می اجرا عامل سیستم از خارج ابزار این د ی سخت ها ت از را افزار مشکال

ی سایر یا عامل سیستم از ناشی  کند.جدا افزار نرم اجزا

ی پشتیبانی صفحه  ت مرکز  -مشتر ی میشود. داده نمایش خودکار طور به محصول شماره و خرابی شناسه با  HPخدما ها ی دستورالعمل صفحه رو
کنید.دنبال را 

ب را پشتیبانی دریافت   س و کنید انتخا ی همراه تلفن دستگاه یک از سپ ی صفحه در که  QRکد اسکن برا کنید.استفاده شود می داده نمایش بعد

ب محل در ابزار  شود.می دانلود شده انتخا

 WindowsDiagnostics Hardware PC HPنسخه آخرین دانلود 

ت (فقط محصول شماره یا نام اساس بر  Windows Diagnostics Hardware HPدانلود  انتخابی)محصوال

 DiagnosticsHardware PC HPویندوز نصب 

http://www.hp.com/support
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ی  ت (فقط محصول شماره یا نام اساس بر  UEFI Diagnostics Hardware PC HPبارگیر انتخابی)محصوال

 UEFIDiagnostics Hardware PC HPنسخه آخرین دانلود 

ی توجه:  ها ی  Windowsرایانه از باید شما و است، شده ارائه انگلیسی زبان به فقط  UEFI Diagnostics Hardware PC HPدانلود دستورالعمل و دانلود برا
است.شده ارائه  ƭles .exeفقط زیرا کنید، استفاده  UEFI HPپشتیبانی محیط ایجاد 

ی توجه:   UEFI Diagnosticsنسخه آخرین دانلود به  ،USBفلش درایو در  UEFI Diagnostics Hardware PC HPابزار دانلود برا
Hardware PC HP  کنید.مراجعه  73صفحه در

استمتصل  USBفلش درایو آ. 

است.دیده آسیب دیسک هارد  •

 73UEFI Diagnostics Hardware PC HPاز استفاده با 

ی  :USBفلش درایو در  UEFI Diagnostics Hardware PC HPنسخه آخرین دانلود برا

هید.فشار را  escدارید، تشخیصی آزمایش توقف به نیاز اگر توجه:  د

BIOSج 

دیسکهارد ب 

ی توجه:  ت در باید شما رایانه تبدیل، قابل رایانه در یابی عیب شروع برا ت حال کنید.استفاده متصل کلید صفحه از باید و باشد بوک نو

ی راه یا روشن را کامپیوتر  .1 هید.فشار را  escسرعت به و کنید مجدد انداز د

باشد:مفید زیر شرایط در تواند می  USBفلش درایو در  UEFI Diagnostics Hardware PC HPدانلود 

UEFI Diagnostics HP Download 2.  س و ب را  Runسپ کنید.انتخا

ی  ی راه برا کنید:دنبال را زیر مراحل  UEFI، Diagnostics Hardware PC HPانداز

ب را زبان یک شود، می باز تشخیصی ابزار که هنگامی  .3 هید می که را تشخیصی تست نوع کنید، انتخا ب کنید اجرا خوا س و کنید انتخا ی دستورالعمل سپ ها
ی  کنید.دنبال را صفحه رو

شود.می داده نمایش  Diagnostics PC HPاصلی صفحه بروید. //:pcdiags techcenter/go/www.hp.com/httpبه  .1

BIOS  ی را مکان سه ی برا ها کند:می جستجو زیر ترتیب به تشخیصی ابزار

UEFI Diagnostics Hardware PC HP •  ابزار پارتیشن درHP  است.نشده گنجانده

ی  ت (فقط محصول شماره یا نام اساس بر  UEFI Diagnostics Hardware PC HPدانلود برا :USBفلش درایو در انتخابی) محصوال

UEFI Diagnostics Hardware PC HP •  است.نشده گنجانده نصب پیش از تصویر در

f2 2.  هید.فشار را د

ی توجه:  ت، از برخی برا کنید.دانلود  USBفلش درایو در محصول شماره یا نام از استفاده با را افزار نرم باشد الزم است ممکن محصوال

ی راه   UEFIDiagnostics Hardware PC HPانداز

ی   ƯDshUSBدرایو در  UEFI Diagnostics Hardware PC HPبارگیر

http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags


محصولشماره یا نام اساس بر  UEFI Diagnostics Hardware PC HP Remoteدانلود 

 UEFIDiagnostics Hardware PC HP Remoteنسخه آخرین دانلود 

ت از استفاده  (فقط  Diagnostics Hardware PC HPدور راه از  UEFIتنظیما
ت  انتخابی)محصوال

ت کردن سفارشی   DiagnosticsHardware PC HPدور راه از  UEFIتنظیما

 UEFIDiagnostics Hardware PC HP Remoteدانلود 

ی برنامه  • ی ا ی برا ب با توانید می همچنین کنید. تنظیم مراقبت بدون یابی عیب اجرا  Diagnostics Hardware PC HP Remoteانتخا
Execute  ت در بالفاصله کنید.شروع را یابی عیب تعاملی، حال

drivers and software Get 2.  ب را ب را خود محصول نوع کنید، انتخا ی کادر در را محصول شماره یا نام کنید، انتخا شده داده نمایش جستجو
ب را خود کامپیوتر کنید، وارد  س و کنید انتخا ب را خود عامل سیستم سپ کنید.انتخا

سرور

ت  • هید.نمایش است شده اجرا قبال که را یابی عیب به مربوط وضعیت اطالعا د

درتواند می که است موجود  Softpaqعنوان به نیز  UEFI Diagnostics Hardware PC Remote HPتوجه: 

بروید.//:support www.hp.com/httpبه  .1

ها آپلود

3.

ب را خود رایانه کنید، وارد را محصول شماره یا نام  .2 س و کنید انتخا ب را خود عامل سیستم سپ کنید.انتخا

ی  کنید:دنبال را زیر مراحل  UEFI، Diagnostics Hardware PC HP Remoteنسخه آخرین دانلود برا

 DiagnosticsHardware PC HPاز استفاده  8فصل  74

ی عیبیابی ، بخش در  ها ی دستورالعمل ب را محصول  UEFI Remoteنسخه تا کنید دنبال را صفحه رو کنید.دانلود و انتخا

بروید.//:support www.hp.com/httpبه  .1

Diagnostics Remote Download 2.  س و ب را  Runسپ کنید.انتخا

ی عیبیابی ، بخش در  ها ی دستورالعمل ی را  Diagnostics UEFIخاص نسخه تا کنید دنبال را صفحه رو ب خود رایانه برا دانلود و انتخا
کنید.

ت از استفاده با  ی سفارشی توانید می  Setup Computer ،(BIOS)در  Diagnostics Hardware PC HP Remoteتنظیما ی ساز ها
هید:انجام را زیر  د

3.

شود.می داده نمایش  Diagnostics PC HPاصلی صفحه بروید. //:pcdiags techcenter/go/www.hp.com/httpبه  .1

ی  کنید:دنبال را زیر مراحل محصول، شماره یا نام اساس بر  UEFI Diagnostics Hardware PC Remote HPدانلود برا

ی را مکانی  • ت توانید می همچنین کنید. تعیین آزمایش نتایج ذخیره برا ی نام تنظیما ی را استفاده مورد عبور رمز و کاربر کنیدتنظیم آن برا

ی توجه:  ت، از برخی برا کنید.دانلود محصول شماره یا نام از استفاده با را افزار نرم باشد الزم است ممکن محصوال

UEFI Diagnostics Hardware PC HP Remote  ویژگی یک(BIOS) ƭrmware  که استUEFI Diagnostics Hardware PC HP  رایانه در را
س کند. می دانلود شما  ی کند. آپلود شده تنظیم پیش از سرور یک در را نتایج است ممکن و کند اجرا شما رایانه در را یابی عیب تواند می سپ برا

ت  و کنید، مراجعه //:pcdiags techcenter/go/www.hp.com/httpبه  UEFI، Diagnostics Hardware PC HP Remoteدرباره بیشتر اطالعا
س  ب را  more out Findسپ کنید.انتخا

ی مکان  • ی بارگیر ها ها به دسترسی ویژگی این کنید. تنظیم را تشخیصی ابزار ب از را ابزار ی از یا  HPسایت و ی که سرور تنظیم قبل از استفاده برا
هم است، شده  ی شما رایانه کند. می فرا ی برا ندارد.نیاز  (USBفلش درایو یا دیسک درایو (مانند سنتی محلی حافظه به دور راه از یابی عیب اجرا

http://www.hp.com/support
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ی راه یا روشن را کامپیوتر  .1 ی که زمانی و کنید مجدد انداز هر  HPلوگو هید فشار را  f10کلید شد، ظا شوید. Setup Computerوارد تا د

ب  .3 ی انتخا ی سفارشی ها هید.انجام را خود ساز د

ت از استفاده  ت (فقط  Diagnostics Hardware PC HPدور راه از  UEFIتنظیما 75انتخابی) محصوال

س و  Mainگزینه  .4 ی را  Exit and Changes Saveسپ ت ذخیره برا ب خود تنظیما کنید.انتخا

Advanced 2.  س و ب را  Settingsسپ کنید .انتخا

ی  ت کردن سفارشی برا کنید:دنبال را مراحل این  UEFI، Diagnostics Hardware PC HP Remoteتنظیما

ت  ی راه با شما تغییرا شود.می اعمال کامپیوتر مجدد انداز



ی  Tool Download Recovery Cloud HPاز استفاده  ت (فقط بازیابی رسانه ایجاد برا انتخابی)محصوال

ی از استفاده  ها ویندوزابزار

Drivers and Software 2.  ب را س و کنید انتخا ی دستورالعمل سپ ی ها کنید.دنبال را صفحه رو

ی وظیفه  .2 هید می که را ا هید انجام خوا کنید.وارد د

ی اگر مهم:  هید، می انجام را بازیابی مراحل لوحی رایانه رو ی بازیابی، فرآیند شروع از قبل د باشد.شده شارژ درصد  70حداقل باید تبلت باتر

ی — Windowsبازیابیو بازیابی  • ی گزینه چندین دارا ی از استفاده (به است اولیه حالت به رایانه بازنشانی و رایانه، کردن تازه پشتیبان، نسخه از بازیابی برا ها  Windowsابزار
کنید).مراجعه  76صفحه در 

ب را  Startدکمه  .1 س و کنید انتخا ب را  Help Getبرنامه سپ کنید .انتخا

ی مورد در اطالعاتی فصل این  ها ی که میکند ارائه زیر فرآیند ها ی استاندارد رویه ت اکثر برا هستند:محصوال

ی مهم:  کنید.متصل کلید صفحه پایه به را لوحی رایانه بازیابی، فرآیند هر شروع از قبل شدن، جدا قابل کلید صفحه با لوحی رایانه برا

ی توجه:  باشید.متصل اینترنت به باید  Help Getبرنامه به دسترسی برا

ی از توانید می  —بازیابی نقطه یک ایجاد  • ها ی ویندوز ابزار کنیدمراجعه ویندوز از استفاده (به کنید استفاده بازیابی نقطه یک ایجاد برا

ی از توانید می  ها ی ویندوز ابزار ی پشتیبان برا ت از گیر کنید.استفاده بازیابی رسانه و سیستم بازیابی نقاط ایجاد و شخصی اطالعا

ی گزینه تنها ویندوز مهم:  هد می امکان شما به که است ا ت از د ی کنید. تهیه پشتیبان نسخه خود شخصی اطالعا ی برا ت، رفتن دست از از جلوگیر ی پشتیبان اطالعا گیر
ی برنامه را منظم  کنید.ریز

ت  ی از استفاده (به اطالعا ها کنید).مراجعه  76صفحه در ویندوز ابزار

بروید.//:support www.hp.com/httpبه  .1

ی پشتیبان  • ت از گیر ی از توانید می  —خود شخصی اطالعا ها ی  Windowsابزار ی پشتیبان برا ت از گیر کنیداستفاده خود شخصی اطالعا

ی ابزار از میتوانید  ی  Recovery Cloud HPبارگیر ی بر  HPبازیابی رسانه ایجاد برا ت قابل  USBفلش درایو یک رو زیر:شرح به کنید، استفاده بو

ت (فقط بازیابی رسانه ایجاد  • ت (فقط  Tool Download Recovery Cloud HPاز توانید می  —منتخب) محصوال ی انتخابی) محصوال استفاده بازیابی رسانه ایجاد برا
ی  Tool Download Recovery Cloud HPاز استفاده (به کنید  ت (فقط بازیابی رسانه ایجاد برا کنید) .مراجعه  76صفحه در منتخب) محصوال

ی  ت برا کنید.مراجعه  Help Getبرنامه به مراحل، و بیشتر اطالعا

ی اگر توجه:  ی ذخیره فضا است.غیرفعال فرض پیش طور به  Restore System Microsoftباشد، کمتر یا گیگابایت  32رایانه ساز

.(76صفحه در ابزار 

ی، پشتیبان  9فصل  76 بازیابیو بازیابی گیر

ت از پشتیبان نسخه تهیه  بازیابیرسانه ایجاد و اطالعا

ی، پشتیبان  9 بازیابیو بازیابی گیر

http://www.hp.com/support


ی از استفاده با کردن تازه و بازنشانی بازیابی،  ها ویندوزابزار

HPبازیابی رسانه از استفاده با بازیابی 

ت ترتیب تغییر  کامپیوتربو

ها.دستورالعمل 

ی  ی تبلت برا کلید:صفحه بدون ها

س و کرده وارد را  HPبازیابی رسانه   ی راه مجددا را کامپیوتر سپ کنید.انداز

ی  خود:سیستم بازیابی برا

ی راه یا روشن را لوحی رایانه یا رایانه   هید فشار را  escسرعت به کنید، مجدد انداز س و د ی سپ ی گزینه برا ت ، ها هید.فشار را f بو د

-یا  -

ی راه  Recovery HPرسانه از استفاده با شما رایانه اگر  ی راه ترتیب توانید می شود، نمی مجدد انداز هید. تغییر را رایانه انداز هایی ترتیب این د  BIOSدر که است دستگاه
ت دنبال به رایانه آن در که شدهاند فهرست  ی اطالعا ب توانید می خود،  HPبازیابی رسانه محل به بسته میگردد. راهانداز ی درایو به را انتخا هید.تغییر  USBفلش درایو یا نور د

ت   ی راه یا روشن را تبل س و دارید نگه را صدا افزایش دکمه سرعت به کنید، مجدد انداز ب را f سپ کنید.انتخا

ی کنید، ایجاد بازیابی رسانه خودتان توانید نمی اگر توجه:  ی دیسک دریافت برا کشور بروید، //:support www.hp.com/httpبه بگیرید. تماس پشتیبانی با بازیابی ها
ب را خود منطقه یا  س و کنید انتخا ی دستورالعمل سپ ی ها کنید.دنبال را صفحه رو

کنید.وارد را  HPبازیابی رسانه  .1

ی مهم:  کنید.متصل کلید صفحه پایه به را لوحی رایانه مراحل، این شروع از قبل شدن، جدا قابل کلید صفحه با لوحی رایانه برا

ی گزینه چندین ویندوز  ی دارد. رایانه کردن تازه و مجدد تنظیم بازیابی، برا ت، برا ی از استفاده به جزئیا ها کنید.مراجعه  76صفحه در ویندوز ابزار

ی درایو  .3 هید که را  USBفلش درایو یا نور ت آن از میخوا ب شود بو س و کنید انتخا ی سپ کنید.دنبال را صفحه رو

ی  ت:ترتیب تغییر برا بو

ی راه یا روشن را تبلت  هش دکمه سرعت به کنید، مجدد انداز س و دارید نگه را صدا کا ب را f سپ کنید.انتخا

ی کنید، ایجاد بازیابی رسانه خودتان توانید نمی اگر توجه:  ی دیسک دریافت برا کشور بروید، //:support www.hp.com/httpبه بگیرید. تماس پشتیبانی با بازیابی ها
ب را خود منطقه یا  س و کنید انتخا ی دستورالعمل سپ ی ها کنید.دنبال را صفحه رو

ی  یاربرا یاریا  اه هنا یاه هنا متصل:صفحهکلید با لوحی  

ی به  .2 کنید .پیدا دسترسی سیستم  Startupمنو

ی  HPبازیابی رسانه  ی برنامه و اصلی عامل سیستم بازیابی برا ی نرم ها ت در شود. می استفاده اند شده نصب کارخانه در که افزار از استفاده با را آن توان می منتخب، محصوال
ی ابزار  ی بر  Recovery Cloud HPبارگیر ت قابل  USBفلش درایو یک رو ی کرد. ایجاد بو ت، برا ی  Tool Download Recovery Cloud HPاز استفاده به جزئیا رسانه ایجاد برا

ت (فقط بازیابی  کنید.مراجعه  76صفحه در انتخابی) محصوال

77بازیابی و بازیابی 

بازیابیو بازیابی 

http://www.hp.com/support
http://www.hp.com/support


پوند 4.42

فارنهایتدرجه  140تا فارنهایت درجه  4-

گرم 1829.5

HDD  وODD،  ی پردازنده UMAگرافیک /A4، A6/A9ها

ابعاد

نسبیرطوبت 

پوند 4.55

فارنهایتدرجه  95تا فارنهایت درجه  41

پوند 3.91

اینچ 16.33

SSD،  ی پردازنده مجزاگرافیک /A4، A6/A9/Ryzenها

متریک

ی بر (نوشتن عملیاتی  ی)دیسک رو نور گرادسانتی درجه  35تا  5

ی توجه:  ها ی محدودیت اجرا قابل محصول ایمنی استاندارد ی را حرارتی ها کند.می کار خوبی به دما محدوده این در کامپیوتر کند. می مشخص پالستیکی سطوح برا

اینچ 10.72

شکل)(کمترین وزن 

عملیاتیجریان 

گرم 2004.7

A 4.74  یاA3.5 

%90تا  10%

گرم 1855.5

عرض

ی  برقورود

فعالغیر 

عملیاتی

طول

HDD  وODD،  ی پردازنده مجزاگرافیک /A4، A6/A9/Ryzenها

گرم 1771.5

پوند 4.60

فعالغیر گرادسانتی درجه  60تا  20-

ت  متحدهایاال

HDD  وODD،  ی پردازنده UMAگرافیک  ،Ryzenها

اینچ 0.97

پوند 4.09

فارنهایتدرجه  95تا فارنهایت درجه  32

مترمیلی  22.5

ی پردازنده  UMAگرافیک  ،A4، A6 / A9 / SSDها

ی بر (نوشتن عملیاتی  ی)دیسک رو نور

گرم 2088.7

تدرجه  حرار

SSD،  ی پردازنده UMAگرافیک  ،Ryzenها

مترمیلی  376.0

پوند 4.03

گرادسانتی درجه  35تا  0

W 90 – A 4.74 @ dc V 19.0  یاW 65 - A 3.5 @ dc V 18.5  یاW45  یبهره ولتاژ بردار

ارتفاع

مترمیلی  246.0

گرم 2062.7

%95تا  5%

ت  کامپیوترمشخصا

ت 10فصل  78 6صفحا

ت  1-10جدول  کامپیوترمشخصا

ت 10 6صفحا



ت  ی سانتی  39.6نمایش صفحه مشخصا 79اینچی)  15.6)متر

ت  3-10جدول  ت درایو مشخصا جامدحال

تنمایش  2-10جدول  مشخصا

ثانیهبر مگابایت  540تا 

ثانیهمیلی  > 1.0

وزن

لمسی)پنل  ،HD، (BrightViewنیت  200

وضوح

عرض

BMD2-2280-M.2 

ثانیهمیلی  1.0

ی ذخیره ظرفیت به اشاره هنگام بایت میلیارد  = 1گیگابایت  * 1 ت است. کمتر دسترس در واقعی ظرفیت دیسک. هارد ساز کند.تغییر کمی است ممکن واقعی درایو مشخصا

SATA-3

گیگابایت*-256

BrightView

ت  متحدهایاال

ابعادنسبت 

ی بخش کل  منطقیها 234,441,648

گرم > 10

اینچی 15.6

روشنایی

رابطنوع 

ثانیهمیلی  0.1

مترمیلی  1.35

1080× 1920 FHD: 

(FHD، UWVA  نور)تابش ضد پانل

eDP

عریضالعاده فوق  16:10

مترسانتی  39.6

همه

فرمفاکتور 

SATA-3

ی  عملیاتیدما

نمایشصفحه رابط 

ارتفاع

ب اندازه  فعالمور

شب 220

گرم > 10

ت و ها محدودیت توجه:  ی شود. می اعمال خاصی استثنائا ت برا بگیرید.تماس فنی پشتیبانی با بیشتر جزئیا

منطقیدسترسی، زمان 

گیگابایت*-128

متریک

نورتابش ضد 

س نور  زمینهپ

دیدزاویه 

سطحیدرمان 

BMD2-2280-M.2 

ثانیهبر مگابایت  540تا 

نبودن)شلوغ (تا حداکثر آماده، زمان 

468,883,296

انتقالنرخ 

WLED

768× 1366 HD: 

مترمیلی  3.2تخت، لیم  6

مترمیلی  1.35

ثانیهمیلی  0.1

فارنهایت)درجه  158تا فارنهایت درجه  32)گراد سانتی درجه  70تا گراد سانتی درجه  0

SATA M.2  ت ت درایو مشخصا جامدحال

ت  ی سانتی  39.6نمایش صفحه مشخصا اینچی). 15.6)متر



ت 10فصل  80 6صفحا

ت  4-10جدول  ت درایو مشخصا جامدحال

ت  ت درایو مشخصا  PCIeM.2جامد حال

ت و ها محدودیت توجه:  ی شود. می اعمال خاصی استثنائا ت برا بگیرید.تماس فنی پشتیبانی با بیشتر جزئیا

تصادفیخواندن 

طول

ستصادفی  بنوی

انتقالنرخ 

ابعاد

ثانیه 1.0

عملیاتیغیر 

ی بخش کل  منطقیها

مترمیلی  28.9

 IOP300000حداکثر 

فارنهایت)درجه  176تا فارنهایت درجه  40-)گراد سانتی درجه  80تا درجه  40-

500,118,192

مترمیلی  1

ATA-7

دسترسیزمان 

نبودن)شلوغ (تا حداکثر آماده، زمان 

عرض

گرم > 10

ثانیهمیلی  0.1

متوالینوشتن 

متوالیخواندن 

ارتفاع

ی ذخیره ظرفیت به اشاره هنگام بایت میلیارد  = 1گیگابایت  * 1 است.کمتر دسترس در واقعی ظرفیت دیسک. هارد ساز

عملیاتی

گیگابایت*-256

رابطنوع 

 IOP100000تا 

ثانیهبر مگابایت  1260تا 

وزن

ی  عملیاتیدما

ثانیهبر مگابایت  2150تا 

مترمیلی  50.8

منطقی

فارنهایت)درجه  158تا فارنهایت درجه  32)گراد سانتی درجه  70تا  0



ت  81هارد مشخصا

ت  5-10جدول  دیسکهارد مشخصا

ت  دیسکهارد مشخصا

مترمیلی  9.5یا متر میلی  7.2

ATAامنیت امنیت

ثانیهمیلی  3

مترمیلی  100.6

ی بلوک  منطقیها

ت و ها محدودیت توجه:  ی شود. می اعمال خاصی استثنائا ت برا بگیرید.تماس فنی پشتیبانی با بیشتر جزئیا

دقیقهدر دور  5400

ابعاد

رابطنوع 

مترمیلی  100.4

هنگتک  ثانیهمیلی  2.0آ

مترمیلی  9.5یا متر میلی  7.2

ATAامنیت 

ثانیهبر مگابایت  300

مترمیلی  70.1

1,953,525,168

گرم 92.0

میلیثانیه 13

ارتفاع

انتقالنرخ 

ثانیهمیلی  12نوشتن)(خواندن/میانگین 

مترمیلی  69.9

TB*2-

گرم 107.0

دقیقهدر دور  5400

ی  عملیاتیدما

گرم 130.0

دیسکچرخش سرعت 

میلیثانیه 22

طول

(حداکثر)همزمان 

بیشترین

ثانیهمیلی  2.0

SATA

مترمیلی  100.4

SATA

فارنهایت)درجه  140تا فارنهایت درجه  32)گراد سانتی درجه  60تا گراد سانتی درجه  0

ثانیهمیلی  24

TB*1-

SATA

دقیقهدر دور  5400

3,907,029,168

عرض

ثانیهبر مگابایت  300ثانیهبر مگابایت  300

ثانیهمیلی  12

مترمیلی  69.9

میلیثانیه 22

وزن

ی ذخیره ظرفیت به اشاره هنگام بایت میلیارد  = 1گیگابایت  * 1 است.کمتر دسترس در واقعی ظرفیت دیسک. هارد ساز

1,048,576,000

گیگابایت* 500

مترمیلی  7.0

تنظیم)جمله از معمولی، (خواندن جستجو زمان 

ATAامنیت 



ت  11 برقسیم مجموعه الزاما

ت)  3.3)متر  1.0حداقل باید برق سیم مجموعه طول  • ت)  6.5)متر  2.0حداکثر و فو باشد.فو

ی باید دستگاه کوپلر  • باشد. IEC 320/60 EN 320استاندارد برگه مکانیکی ساختار دارا

ی ویژگی  هد می اجازه آن به کامپیوتر وسیع ورود ت  120تا  100از خطی ولتاژ هر از تا د ت  240تا  220از یا  acول کند.کار  acول

ت  250یا  ت سیستم با مطابق  ،acول منطقه.یا کشور هر قدر

ت  ی زیر الزاما ها همه برا است:اجرا قابل مناطق و کشور

ی مجموعه  • ی باید برق سیم ها باشند. 125اسمی ولتاژ و  A 10جریان ظرفیت حداقل دارا

ت  11فصل  82 برقسیم مجموعه الزاما

ی 31C کانکتور  ی با شدن جفت برا کامپیوتر.پشت در دستگاه ورود

ی منطقه یا کشور  هد استفاده برق سیم مجموعه آن در که ا شد.خوا
ی مجموعه تمام  • س یک توسط باید برق سیم ها باشدشده تایید مورد در ارزیابی مسئول و معتبر معتبر آژان

ی مجموعه  ی برق سیم ها ها سایر در استفاده برا ت باید مناطق یا کشور ی منطقه و کشور الزاما کند.برآورده شود می استفاده آن در کامپیوتر که را ا

ی  3برق سیم مجموعه  ی الزم شرایط کامپیوتر با همراه هاد ی منطقه یا کشور در استفاده برا ت که را ا ی تجهیزا کند.می برآورده شود می خریدار

ت  ی الزاما هاهمه برا کشور



ت  ی الزاما ها برا 83خاص مناطق و کشور

ت  1-11جدول  ی برق سیم الزاما ها برا خاصمناطق و کشور

ت  ی الزاما ها برا خاصمناطق و کشور

سنگاپور

ب  هواو آ

دانمارک

ژاپن

1

SASO

1

BSMI

1

1

اسرائيل

NEMKO

1

س سوئی

استرالیا

شیلی

OVE

FIMKO

1

ی  جنوبیآفریقا

TISI

2

1

1

هلند

7

جنوبیکره 

ت  متحدهایاال

برزیل

آلمان

SII

نیوزلند

1

SEV

1

اجراقابل یادداشت شماره 

IMQ

1

JIS

PSB

سوئد

1

منطقهکشور/

کانادا

نروژ

1

ی، -F، HO5VV 3نوع باید پذیر انعطاف سیم  .1 ی اندازه هاد وخانگی لوازم (کوپلر  ƭttingsبرق سیم تنظیم باشد. مربع متر میلی  0.75هاد

ABNT

هندوستان

SANZ

CCC

KTL

را

IRAM

DEMKO

فرانسه

3

1

1

1

انگلستان

بلژیک

CSA

زمانتا 

ی  چینخلق جمهور

6

ی) پالگین  ی باید دیوار هی عالمت دارا س گوا ی منطقه یا کشور در ارزیابی مسئول آژان گیرد.می قرار استفاده مورد آن در که باشد ا

SEMKO

س  معتبرآژان

1

VDE

1

4

5

تایوان

1

1

ایتالیا

KEMA

SABS

ماندن

1

CEBEC

خارج

2

1

یعربستان  سعود

تایلند

آرژانتین

اتریش

فنالند

IMQ



ت  1-11جدول  ی برق سیم الزاما ها برا (ادامه)خاص مناطق و کشور

ی،  ،RVV 3نوع باید انعطاف قابل سیم  .4 ی اندازه هاد دیوارو خانگی لوازم (کوپل  ƭttingsتنظیم برق سیم باشد. مربع متر میلی  0.75هاد

ی  .7 ب جریان برا ت،  127متناو ی عالمت با  ac)، V 125 A، (15 5-15P NEMAدوشاخه با  AWG، 18رسانا،  SJT-3یا  SVTنوع باید انعطاف قابل سیم ول -UL Cیا  CSAو  ULها
ی باشد.  ب جریان برا ت،  240متناو ی  3باید منعطف سیم ول ی اندازه مربع متر میلی  1.00یا مربع متر میلی -F، H05VV 0.75نوع هاد عالمت با  A 1363/BSدوشاخه با باشد، هاد
ی  .ASTAیا  BSIها

منطقهکشور/

ƭttings _ .  ی) دوشاخه و کابل دستگاه، (اتصال برق سیم مجموعه ی باید دیوار هی عالمت دارا باشد. BSMIگوا

ی دوشاخه و پذیر انعطاف سیم دستگاه، کوپلر  .3 ی باید دیوار ی قانون با مطابق ثبت شماره و  "T"عالمت دارا ی،  ،VCTF 3نوع از باید پذیر انعطاف سیم باشد. ژاپن دنتور  1.25یا مربع متر میلی  0.75هاد
ی اندازه مربع متر میلی  ی دوشاخه باشد. هاد ت  125آمپر،  3038C(7 ژاپنی صنعتی استاندارد ساختار با قطبی دو زمین اتصال نوع از باید دیوار باشد. (acول

ی  ی باید آرم و کرست تایید شماره باشد. عنصر هر رو پ پرچم برچسب رو شود.چا

ی  AWG، 18 3شماره آن، معادل یا /SJT SVTنوع باید انعطاف قابل سیم  .2 ی دوشاخه باشد. هاد  V 250 A, (15 (acیا  15 5-15P NEMA) ,ac) V 125 Aساختار با قطبی دو زمین اتصال نوع از باید دیوار
6-15P NEMA  .عالمت باشدCSA  یاUL. C- عددUL  ی باید باشد.عنصر هر رو

ی اندازه رسانا، -F H05VV-3نوع از باید منعطف سیم  .5 ی تأیید شماره و  KTLآرم باشد. مربع متر میلی  0.75هاد بایدفرد

هی عالمت باید پالگین)  باشد.داشته را  CCCگوا

اجراقابل یادداشت شماره  س  معتبرآژان

ت  11فصل  84 برقسیم مجموعه الزاما



ت بیانیه  12 حافظهنوسانا

ی است، شده تنظیم مالکیت یا دارایی برچسب اگر  ب را  Securityمنو ی به و کنید انتخا بروید . Utilitiesمنو

ی بله  ی فرض پیش بازیابی برا امنیتی.سطح ها

ی برنامه یا بازیابی  ی داده که غیرفرار حافظه مجدد ریز ی نه کند نمی ذخیره را شخصی ها شود.می توصیه نه و است ضرور

85

ی را زیر (ل) تا (الف) مراحل  .1 ی میتواند که غیرفرار حافظه بازیابی برا ی حاو ها کنید.دنبال باشد، شخصی داده

ی د  ب را  Securityمنو ب را  Defaults Factory to Settings Security Restoreکنید، انتخا س و کنید انتخا ب سپ کنیدانتخا

ی راه حین در ه.  هید فشار را  escمجدد، انداز ی را  ESC"کلید پیام که حالی در د ی برا ی راه منو هید" فشار انداز شود.می داده نمایش صفحه پایین در د

ت ارائه فصل این هدف  ی در غیرفرار حافظه مورد در کلی اطالعا ها ی کامپیوتر ی همچنین فصل این است.  HPتجار ها ی را کلی دستورالعمل حافظه بازیابی برا
ی میتواند که غیرفرار  ی حاو ها س شخصی داده میکند.ارائه باشد، دیسک هارد حذف و سیستم شدن روشن از پ

شود.می داده نمایش صفحه پایین در پیام 
ی راه یا روشن را کامپیوتر آ.  س و کنید، مجدد انداز ی را  ESC"کلید که حالی در را  escسپ هید" فشار  Menu Startupبرا هید.فشار د د

ی راه کامپیوتر  هد مجدد انداز شد.خوا

ی راه کامپیوتر  هد مجدد انداز شد.خوا

س  ش از پ ی سیستم یک از برق منابع تمام حذف و سیستم شدن خامو ی  Business، HPکامپیوتر ها ی میتوانند شخصی داده ت برا حافظه در کمی زمان مد
هند باقی غیرفرار حافظه در همچنین و بمانند باقی  (DIMM)فرار سیستم  ی زیر مراحل از ماند. خوا ی داده حذف برا غیرفرار حافظه جمله از رایانه، از شخصی ها
ی در موجود  ها کنید.استفاده  AMDو  Intelبر مبتنی سیستم برد

ب را  Mainب  ب را  Exit and Defaults Factory Applyکنید ، انتخا س و کنید انتخا ی را  Yesسپ ی برا ب ها فرض پیش بارگیر کنید.انتخا

ی  ها ی  AMDبر مبتنی و اینتل بر مبتنی سیستم برد ی حاو ی تغییر هیچ که فرض این با اند، شده ارسال  HPاز اصل در که هستند غیرفرار حافظه فرعی اجزا بعد
ی یا ویژگی برنامه، هیچ اینکه فرض با و است نشده ایجاد سیستم در  است.نشده نصب یا اضافه سیستم به عملکرد

f.

ت  ی محصوال ی از که  HPکار و کسب کامپیوتر ها ی کنند می استفاده  AMDیا  Intelبر مبتنی سیستم برد فرار غیر حافظه مقدار هستند. فرار  DDRحافظه دارا
ی به سیستم در موجود  دارد.بستگی سیستم پیکربند

ی سیستم اگر توجه:  کنید.وارد اعالن در را عبور رمز است،  BIOSمدیر عبور رمز دارا

بایوسفعلی مراحل 

ی سیستم اگر توجه:  کنید.وارد اعالن در را عبور رمز است،  BIOSمدیر عبور رمز دارا

ی سیستم اگر توجه:  کنید.وارد اعالن در را عبور رمز است،  BIOSمدیر عبور رمز دارا

ی راه حین در ج  هید فشار را  escمجدد، انداز ی را  ESC"کلید پیام که حالی در د ی برا ی راه منو هید" فشار انداز شود.می داده نمایش صفحه پایین در د

ی شما لوحی رایانه اگر توجه:  شوید.متصل کلید صفحه پایه به فصل این مراحل شروع از قبل است، کلید صفحه پایه دارا

ی شناسه  ب را سیستم ها س و کنید انتخا ب را دارایی ردیابی شماره سپ س و کنید پاک را برچسب کنید. انتخا ی را انتخابی سپ به بازگشت برا
ی  هید.انجام قبلی منو د



ب را  Utilities Drive Hardج  کنید .انتخا

مراحل:

ی  ب را اصلی منو ب را  Exit and Defaults Factory Applyکنید، انتخا ی را  Yesکنید ، انتخا ت ذخیره برا س و خروج و تغییرا  Shutdownسپ
ب را  کنید.انتخا

س  ی دستورالعمل سپ ی ها ی را صفحه رو کنید.دنبال ادامه برا

j

ت  Erase Secure Setup BIOSدستور گزینه از استفاده با  • کنیدپاک را درایو محتویا

ت بیانیه  12فصل  86 حافظهنوسانا

ی راه یا روشن را کامپیوتر آ.  س و کنید، مجدد انداز ی را  ESC"کلید که حالی در را  escسپ هید" فشار  Menu Startupبرا هید.فشار د د

g

ی تمام ل  ی باتر ت به حداقل را سیستم و برق ها کنید.خارج ساعت  24مد

ی راه مجدد را سیستم ک.  ی سیستم اگر کنید. انداز هر پیام دو یا یک باشد، انگشت اثر حسگر یا و/ (TPM)اعتماد قابل پلتفرم ماژول دارا ظا
ی یکی —میشود ی و  TPMکردن پاک برا ی دیگر ی انگشت. اثر حسگر بازنشانی برا ش برا ی یا  F1پذیر هید فشار را  F2کردن رد برا ضربه یا د
بزنید .

ی است، شده تنظیم  DriveLockعبور رمز اگر  ب را  Securityمنو ی زیر در  Utilities Drive Hardقسمت به و کنید انتخا  Utilitiesمنو
ب را  Utilities Drive Hardبروید .  ب را  DriveLockکنید ، انتخا س کنید، انتخا س چک عالمت سپ راه هنگام را  DriveLockعبور رمز باک
ی  ی بردارید. مجدد انداز ب را  OKادامه، برا کنید .انتخا

ی راه کامپیوتر  هد مجدد انداز شد.خوا

-یا  -

شود.نمی بازیابی کنید، پاک ایمن کردن پاک از استفاده با را ها داده اگر مهم: 

ی ذخیره درایو  • دارید.نگه و بردارید را ساز

هشدار.پیام 

ی ب  ب را  Securityمنو ی به و کنید انتخا بروید . Utilitiesمنو

ی ساعت  ب را اصلی منو س و کنید انتخا ب کارخانه فرض پیش به را  Security BIOS Resetسپ ی کنید. انتخا کنیدکلیک بله رو

کنید:کامل را زیر موارد از یکی  .2

ی سیستم اگر توجه:  کنید.وارد اعالن در را عبور رمز است،  BIOSمدیر عبور رمز دارا

-یا  -

شود.می داده نمایش صفحه پایین در پیام 

ت  • ی که ثالث شخص ابزار یک از استفاده با را درایو محتویا کنید.پاک است، شده طراحی  SSDاز ها داده کردن پاک برا

ی راه حین در من.  هید فشار را  escمجدد، انداز ی را  ESC"کلید پیام که حالی در د ی برا ی راه منو هید" فشار انداز داده نمایش صفحه پایین در د
شود.می 

ب را  ،Erase Secure Utilitiesبخش در د  ب را دیسکی هارد کنید، انتخا هید می که را اطالعاتی که کنید انتخا وکند می ذخیره کنید پاک خوا



87غیرفرار حافظه از استفاده 

غیرفرارحافظه از استفاده  1-12جدول 

فرارغیر حافظه از استفاده 

ی ابزار یک  ها داده نوشتن برا
است نیاز مورد حافظه این در 
ب در و  موجود  HPسایت و

 /www.hp.comبه است. 
http://بروید

مگابایت 9

حافظهنوع 

 Startشده تعبیه کنترلر توسط فقط محتوا 
Sure HP  شود.می مدیریت

ی ابزار یک  این در ها داده نوشتن برا
دسترس در و است نیاز مورد حافظه 
است

DIMMسریال 

ی برنامه قابل بایت  ریز
ی دسترس (در  مشتر

نیست)

ی  کامپیوترپیکربند

ی مدل (فقط  انتخابی)ها

CMOS  ی ی از پشتیبانگیر با  RTCباتر
ی از استفاده  تغییر یا  (BIOS)رایانه راهانداز

Microsoft®  ی است.شده برنامهریز

خیر

SPD DIMM  برنامه حافظه فروشنده توسط
ی  است.شده ریز

ت  اطالعا
ی؟ مشتر

ی  کامپیوترپیکربند

 Controllerتوسط حافظه این 
Embedded Start Sure HP 

شود.می محافظت 

بایت 256

.ƭrmwareو 
NIC 

آره

ت  ی اطالعا چگونه حافظه این به ورود
است؟

واقعیساعت 

ی پیکربند

سیستمبایوس  ی برنامه کارخانه در سیستم بایوس کد  ریز
است.شده 

خیر

ویندوززمان و تاریخ 

آره

حضورتشخیص 
می نصب رایانه در ماژول که هنگامی 
این در را ها داده توان نمی شود، 
تنوشت. حافظه  مشخصا

می حفظ را ها داده برق، قطع هنگام حافظه 
کند؟

ی ها داده  ی پلتفرم برا ها

 Startاز که منتخبی 
Sure HP  می پشتیبانی
کنند.

خیر

ب.از  جان

آره ت نوشتن توجه:  رام این در اطالعا
یکدر 

(اندازه)مقدار 

اینآیا 

ی توان نمی را ها داده  نوشتاین رو

خیر

(NIC)کنترلر 

آره

نمی محافظت نوشتن از حافظه این 
شود.

ی داده  ی ها .(SPD)پیکربند

ش  به بسته نوشتن از حفاظت رو
ت حافظه فروشنده  است.متفاو

کد شود، روز به سیستم بایوس که زمانی 
شود.می روز به 

خاطره این از هدف 
چیست؟

ی  ت برا بیشتر، اطالعا
 Startاز استفاده به 

Sure HP  مدل (فقط
ی  در انتخابی) ها

مراجعه  90صفحه 
کنید.

آره

ت نوشتن  NICفروشنده  در اطالعا
یکدر رام این 

کندنمی ذخیره را چیز هیچ 

هافروشگاه سیستم 

مگابایت 8
ی پشتیبان  محافظت گیر

حیاتیسیستم از شده 

EEPROM

آره

ش  را کامپیوتر تواند می نامناسب رو
ی غیر  کند.کاربرد

اینآیا 

هم  کندمی فرا

حافظه

هردر بایت  256
128حافظه، ماژول 

ی داده  ی ها ت و پیکربند استفاده با تنظیما
یک یا  Setup Computer (BIOS)از 

شوند.می وارد سفارشی ابزار 

فرارغیر 

میزبانپردازنده طریق از دستگاه 

EEPROM NIC  ی از استفاده با برنامه شود، اجرا آن از تواند می که  NICفروشنده از ابزار
ی  استشده ریز

ش  ی غیر را  NICنامناسب رو کاربرد
کند.می 

وبایوس کد 

ها.داده 

 StartSure HPفلش 

ی داده و سیستم زمان و تاریخ  کند.می ذخیره را بحرانی غیر ها

 EC، ƭrmwareکد 
BIOS،  حیاتیو

(نهکیلوبایت  64

ت  حافظه ماژول اطالعا
کند.می ذخیره را 

حافظهذخیره 

نوشتن برابر در حافظه این چگونه 
شود؟می محافظت 

ی   CMOSپیکربند
ی  ی از شده پشتیبانگیر باتر

(RTC).

دسترس در 
ی) مشتر
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(ادامه)غیرفرار حافظه از استفاده  1-12جدول 

ت  ی اطالعا است؟چگونه حافظه این به ورود

مگابیت 2

ی داده و  کالیبراسیونها

ی  را دوربین پیکربند

کندمی ذخیره 

آره

ی ابزار یک  این در ها داده نوشتن برا
نسخه طریق از و است نیاز مورد حافظه 
ی  در فلش زمان در درایور جدیدتر ها

گیرد.می قرار دسترس 

EEPROMWLAN 
802.11 

در کاربر نام ثبت با انگشت اثر حسگر حافظه 
Manager Security ProtectTools HP 

ی برنامه  شود.می ریز

کند؟می حفظ را ها داده برق، قطع هنگام حافظه 

نمایشصفحه 

را  product your Findکردن. حمایت 
ب  س و کنید انتخا ی دستورالعمل سپ ها

ی  کنید.دنبال را صفحه رو

ی  ث پیکربند را بلوتو
کندمی ذخیره 

(فقط دوربین 
ت  منتخب)محصوال

برابر در حافظه این چگونه 
شود؟می محافظت نوشتن 

خیر

EEPROM WLAN 802.11  برنامه کارخانه در

ی  است.شده ریز

آره

داردارتقا به نیاز 

کیلوبیت 8تا  4شماره 

.ƭrmwareو 

ی با برنامه یک فقط  دیجیتال امضا
ی میتواند  ش با نوشتن برا تماس فال
کند.برقرار 

خاطره این از هدف 

چیست؟

ها.)دستورالعمل 

.ƭrmwareو 

کیلوبیت 64

 Engineعامل سیستم 
Management Intel  فقط)

ی مدل در   Zیا  Eliteانتخابی ها
ی است. موجود  ت برا اطالعا
 /www.hp.comبه بیشتر، 

http:// کنید.مراجعه

اینآیا 

 ƭrmwareامن رسانی روز به ابزار طریق از کد 
ی داده شود. می روز به اینتل  منحصر ارائه ها

با مدیر توسط یا کارخانه در توان می را فرد به 
ی راه ابزار از استفاده   Engine (MEBx)انداز

Management  ت کرد. وارد فروشگاه محتویا
کنسول یک با توان می را ثالث شخص داده 

ی برنامه یا دور راه از مدیریت  که محلی ها
ی اند شده ثبت مدیر توسط  به دسترسی برا
شود.پر فضا 

آره

ی از استفاده با دوربین حافظه  برنامه شود، اجرا ویندوز از تواند می که دستگاه سازنده از ابزار
ی  است.شده ریز

مدیریت موتور کد 

ها،  ت، فروشگاه تنظیما
ی  ها ذخیره و تامین داده
ت  ثالث شخص اطالعا
iAMT.

ی ابزار یک  این در ها داده نوشتن برا
در معموالً و است نیاز مورد حافظه 

اینکه مگر گیرد نمی قرار عموم دسترس 
ƭrmwareافزار نرم یک 

(فقط انگشت اثر حسگر 
ت  منتخب)محصوال

فرارغیر 

ش  ثفال بلوتو ش  ث فال ی برنامه کارخانه در بلوتو است.شده ریز

خیر

آره

 product yourکردن. حمایت 
Find  ب را س و کنید انتخا سپ
کنیددنبال را ادامه 

ی گونه به اینتل چیپست  شده تنظیم ا
ی سخت حفاظت که است  ی را افزار برا

ی  خواندن/مستقیم دسترسی از جلوگیر
ی کند. اعمال ناحیه این به نوشتن  برا

ابزار یک به  ƭrmwareرسانی روز به 
است.نیاز اینتل 

ی ابزار یک  این در ها داده نوشتن برا
در معموالً و است نیاز مورد حافظه 

اینکه مگر گیرد نمی قرار عموم دسترس 
ƭrmwareافزار نرم یک 

ذخیره را انگشت اثر 

کندمی 

حافظهذخیره 

اینآیا 

ی برنامه کارخانه در مدیریت موتور کد  شده ریز
است.

بلهفلش کیلوبایت  512

ی ارتقا  مشکل یک به رسیدگی برا
ی فرد به منحصر  است.ضرور

حافظهنوع 

ت (فقط  منتخب)محصوال

ی  هافروشگاه پیکربند

آره

 7یا مگابایت  1.5
مگابایت

ی  ها ت به حافظه این در ها داده نوشتن ابزار توان می اما نیستند، دسترس در عمومی صور
کرد.دریافت سیلیکون فروشنده از را آنها 

ی فقط  ها ی با  ƭrmwareبهروزرسانی امضا

این از استفاده با میتوانند اینتل توسط دیجیتالی 

ی ابزار  شوند.اعمال کاربرد

ی ارتقا  مشکل یک به رسیدگی برا
ی فرد به منحصر  است.ضرور

هاقالب 

ت  اطالعا
ی؟ (اندازه)مقدار مشتر

آره

ی  ها عمومی حافظه این در ها داده نوشتن ابزار
نیستند.

http://www.hp.com/support
http://www.hp.com/support


پاسخو پرسش 

89پاسخ و پرسش 

شود؟می نوشته چگونه ها داده این مدول؟ 

ب را  Mainد  ب را  Exit and Changes Saveکنید ، انتخا س و کنید انتخا ی دستورالعمل سپ ی ها کنید.دنبال را صفحه رو

ی دستورالعمل از ج  ی ها ی صفحه رو کنید.پیرو

ی داده نوع چه  .4 ی ها شودمی ذخیره  Detect Presence Serial DIMM (SPD)حافظه در پیکربند

ی در موجود غیرفرار حافظه "بازیابی از منظور  .5 ها چیست؟اینتل" بر مبتنی سیستم برد

ت توان می چگونه  .1 ت (به کرد بازیابی را بایوس تنظیما برگرداند)؟کارخانه تنظیما

(UEFI) Interface Firmware Extensible 8niƭed BIOS  ی نرم رابط یک است.  (OS)عامل سیستم یک و  ƭrmwareپلتفرم بین صنعتی استاندارد افزار
ی جایگزینی این  ی برا ی از اما است، بایوس قدیمی معمار ی از بسیار ها کند.می پشتیبانی بایوس قدیمی عملکرد

دارد؟قدیمی بایوس با تفاوتی چه و چیست،  UEFIبایوس  .2

ی  SPD DIMMحافظه  ت و ولتاژ زمان، سرعت/داده، عرض سریال، شماره اندازه، مانند حافظه ماژول درباره اطالعاتی حاو ت این است. حرارتی اطالعا توسط اطالعا
ی تواند نمی  EEPROMاین شود، می نصب رایانه در حافظه ماژول وقتی شود. می ذخیره  EEPROMدر و شده نوشته ماژول سازنده  ی شود. نوشته آن رو ها ابزار
ی بنویسند.  EEPROMدر باشد، نشده نصب رایانه در حافظه ماژول که زمانی در توانند می که دارند وجود ثالثی شخص  ها ی مختلفی ثالث شخص ابزار خواندن برا
هستند.دسترس در  SPDحافظه 

HP  هایی ی در را گزینه ت در تا است کرده ارائه  (BIOS)رایانه راهانداز هد امکان شما به سیستمعامل، نیاز صور عامل سیستم اگر کنید. اجرا قدیمی بایوس در مید
هش یا ارتقا را  هید، کا باشد.تواند می نیاز این از هایی نمونه د

ی راه یا روشن را کامپیوتر آ.  س و کنید، مجدد انداز ی را  ESC"کلید که حالی در را  escسپ هید" فشار  Menu Startupبرا هید.فشار د د

ی  UEFIبایوس  هد. می ارائه قدیمی بایوس از فراتر عملکرد ی  BIOS UEFIاین، بر عالوه د هی برا ی از قبل کامپیوتر افزار سخت اولیه مقدارد ی و بارگیر سیستم اجرا
ی به اجرا زمان محیط کند. می کار عامل  ی و بارگذار ی اجرا ها ی برنامه ی از نرمافزار ها ی دستگاه هد اجازه ذخیرهساز ی تا مید ی قابلیتها عیبیابی مانند بیشتر

ی  ت نمایش قابلیت (با پیشرفته سختافزار هد.ارائه را بازیابی نرمافزار و نرمافزار پیشرفته مدیریت و سیستم) دقیقتر اطالعا د

ی پیشفرضها بازیابی  ها ت کلید ی نمیکند. بازنشانی را سفارشی امن بو ت برا ها بازنشانی مورد در اطالعا کنید.مراجعه  7پاسخ و پرسش به کلید

ت به را بایوس امنیت توان می چگونه  .6 کرد؟پاک را ها داده و کرد بازنشانی کارخانه تنظیما

ی رابط یک  BIOS UEFIقدیمی،  BIOSمانند  ت نمایش برا ت و سیستم اطالعا ی تنظیما ی تغییر و پیکربند ی از قبل شما رایانه پیکربند ارائه عامل سیستم بارگیر
هد. می  هم را امن اجرا زمان محیط یک  BIOSد ی رابط از که کند می فرا گر اشاره دستگاه یک از توانید می محیط، این در کند. می پشتیبانی  (GUI)گرافیکی کاربر

ی کلید صفحه یا  (USBماوس یا گر اشاره پد، تاچ لمسی، (صفحه  ب و پیمایش برا ت و منو انتخا یابی عیب شامل همچنین  BIOS UEFIکنید. استفاده تنظیما
است.سیستم اولیه 

ی نمیکند. پاک امن بهطور شما دیسک هارد در را اطالعاتی هیچ پیشفرضها بازیابی مهم:  کنید.مراجعه  6پاسخ و پرسش به ها داده ایمن کردن پاک مراحل برا

ب را  Mainب  س و کنید انتخا ب را  Exit and Defaults Factory Applyسپ کنید.انتخا

ی بر  UEFIبایوس  ی فلش تراشه یک رو ی دارد. قرار ممور ی نوشتن برا ی به تراشه رو است.نیاز ابزار

ی که است  (RTC)واقعی ساعت  CMOSحافظه کردن پاک به مربوط پیام این  ی حاو ها ی داده است.رایانه پیکربند

دارد؟قرار کجا در  UEFIبایوس  .3

شود.می داده نمایش صفحه پایین در پیام 



ی  ها ی مدل ی  Start Sure HPبا منتخب کامپیوتر ی شدهاند، پیکربند ت نظر از را شما رایانه بایوس مداوم طور به که فناور ب بایوس اگر میکند. کنترل خرابی یا حمال خرا
ی آن گرداند. بازمی قبلی ایمن حالت به را بایوس کاربر، دخالت بدون  Start Sure HPگیرد، قرار حمله مورد یا شود  ها ی مدل  Start Sure HPبا منتخب کامپیوتر

ی  ی  Start Sure HPمیشوند. فعال و پیکربند ت از بتوانند کاربران اکثر تا است شده فعال قبل از و شده پیکربند کنند. استفاده  Start Sure HPفرض پیش تنظیما
ی  کرد.سفارشی پیشرفته کاربران توسط توان می را فرض پیش پیکربند

Boot Secure  ی است قابلیتی ی فقط اینکه از اطمینان برا ها ی توانند می شده هویت احراز کد باشید کرده فعال را  Boot Secureاگر شوند. شروع پلتفرم یک رو
ی و  ها ها  Boot Secureکردن غیرفعال صرفاً باشید، کرده ایجاد  Boot Secure Customکلید کند.نمی پاک را کلید

ی توان می چگونه  .7 ها ت کلید کرد؟بازنشانی را سفارشی امن بو

ت بیانیه  12فصل  90 حافظهنوسانا

ی راه یا روشن را کامپیوتر آ.  س و کنید، مجدد انداز ی را  ESC"کلید که حالی در را  escسپ هید" فشار  Menu Startupبرا هید.فشار د د

ی مراحل این  ها ت کلید ی کنند. نمی بازنشانی را سفارشی امن بو ت برا ها بازنشانی مورد در اطالعا کنید.مراجعه  7پاسخ و پرسش به کلید

ی باید همچنین  ها ت کلید ب را سفارشی ایمن بو ش همان از کنید. انتخا ی که کنید استفاده  Boot Secureدسترسی رو ی ایجاد برا ها ت کلید سفارشی ایمن بو
ب اما کردید، استفاده  هید انجام را انتخا ی همه تا د ها کنید.حذف یا پاک را امن  Bootکلید

ت رفتن دست از به منجر مجدد تنظیم مهم:  شود.می اطالعا

س و  Mainگزینه ب  ب را  Defaults Factory to Security Resetسپ کنید.انتخا

ها.دستورالعمل 

ی  ب را  product your Findبروید. //:support www.hp.com/httpبه  Start، Sure HPبه مربوط اسناد آخرین به دسترسی برا س و کنید انتخا دستورالعمل سپ
ی  ی ها کنید.دنبال را صفحه رو

ی ب  ب را  Securityمنو ب را  onƭgurDtion Boot Secure&کنید، انتخا س و کنید انتخا ی سپ کنیددنبال را صفحه رو

شود.می داده نمایش صفحه پایین در پیام 
ی راه یا روشن را کامپیوتر آ.  س و کنید، مجدد انداز ی را  ESC"کلید که حالی در را  escسپ هید" فشار  Menu Startupبرا هید.فشار د د

شود.می داده نمایش صفحه پایین در پیام 

ب را  Mainد  ب را  Exit and Changes Saveکنید ، انتخا س و کنید انتخا ی دستورالعمل سپ ی ها کنید.دنبال را صفحه رو

س  ی دستورالعمل سپ ی ها ی را صفحه رو کنید.دنبال ادامه برا
ب را  Boot Secure &onƭgurDtion ، Boot Secureپنجره در ج  ب را  Keys Boot Secure Clearکنید ، انتخا وکنید انتخا

ی دستورالعمل از ج  ی ها ی صفحه رو کنید.پیرو

ی (فقط  Start Sure HPاز استفاده  ها انتخابی)مدل

http://www.hp.com/support
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ی مفید عمر وقتی  ی است، رسیده پایان به شارژ قابل یا شارژ غیرقابل باتر ی زباله در را باتر ت و قوانین نیاندازید. دور خانگی ها خود منطقه محلی مقررا
ی را  ی دفع برا کنید.دنبال باتر

HP  ی سخت که کند می تشویق را مشتریان ها ی کارتریج مستعمل، الکترونیکی افزار پ ها ی و  HPاصلی چا ی باتر ی کنند. بازیافت را شارژ قابل ها برا
ت  ی برنامه مورد در بیشتر اطالعا ب به بازیافت، ها کنید.مراجعه //:recycle www.hp.com/httpدر  HPسایت و


